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Resp i r eResp i r e
L e m b r e - s e  q u e  i s s o
é  p r o v i s ó r i o  e  q u e

v o c ê  n ã o  e s t á
s o z i n h o / a  . . .

A p e s a r  d e
d i s t a n t e s ,
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AVA
Ambiente Virtual de

Aprendizagem

Acesse o AVAAcesse o AVA

diariamente,diariamente,

verificando caixa deverificando caixa de

avisos, mensagensavisos, mensagens

etc.etc.
É muito importanteÉ muito importante

acompanhar todas asacompanhar todas as

postagens dos professores epostagens dos professores e

colegas de turma. Assim, vocêcolegas de turma. Assim, você

está sempre por dentro deestá sempre por dentro de

tudo que acontece natudo que acontece na

disciplina.disciplina.



Caso não consiga realizar a prova,Caso não consiga realizar a prova,

mande e-mail para a coordenação domande e-mail para a coordenação do

curso comprovando a impossibilidadecurso comprovando a impossibilidade

de realizá-la e seu caso seráde realizá-la e seu caso será

analisado. Também é importanteanalisado. Também é importante

justificar o atraso na entrega dejustificar o atraso na entrega de

trabalhos e demais atividades,trabalhos e demais atividades,

enviando e-mail aos professores.enviando e-mail aos professores.

Atividades

Fique atento aosFique atento aos

prazos para entregaprazos para entrega

de atividades ede atividades e

realização de prova.realização de prova.

Trabalhos e provas



Presença

Se puder, abra suaSe puder, abra sua

câmera e dê um "oi".câmera e dê um "oi".

Deixe o/a professor/aDeixe o/a professor/a

ver você. Eles sentemver você. Eles sentem

sua falta. sua falta. 

Lembre-se que a sua ausência na aula deve serLembre-se que a sua ausência na aula deve ser

justificada, portanto avise o/a professor/a semprejustificada, portanto avise o/a professor/a sempre

(sobre mudanças no seu horário de trabalho,(sobre mudanças no seu horário de trabalho,

dificuldades de acesso, falta de ferramentasdificuldades de acesso, falta de ferramentas

tecnológicas etc). Quando não conseguir acessar atecnológicas etc). Quando não conseguir acessar a

aula em tempo real por falha na internet, tire umaula em tempo real por falha na internet, tire um

"print" da tela e envie ao seu professor."print" da tela e envie ao seu professor.  



Presença

Essa é uma das principais formas de observarEssa é uma das principais formas de observar

sua participação e desempenho acadêmico.sua participação e desempenho acadêmico.

Assim, o/a professor/a saberá qual a melhorAssim, o/a professor/a saberá qual a melhor

maneira de prosseguir com os conteúdos damaneira de prosseguir com os conteúdos da

disciplina e manter a qualidade do processodisciplina e manter a qualidade do processo

de ensino-aprendizagem. de ensino-aprendizagem. 

Esteja "em dia" com osEsteja "em dia" com os

trabalhos, não deixe detrabalhos, não deixe de

postar as atividadespostar as atividades

solicitadas pelo/a docentesolicitadas pelo/a docente



Ajuda

Se você ainda tem dificuldade para lidar com oSe você ainda tem dificuldade para lidar com o

AVA, O prof. Martin Morães, coordenador doAVA, O prof. Martin Morães, coordenador do

curso de Engenharia de Software, fez algunscurso de Engenharia de Software, fez alguns

tutoriais que podem te ajudar. Clique no link etutoriais que podem te ajudar. Clique no link e

confira:confira:

com as tecnologias

https://youtu.be/aedHeDyLCWkhttps://youtu.be/aedHeDyLCWk

https://youtu.be/aedHeDyLCWk


Ajuda
Pedagógica / Psicológica

O CEDIPE, Centro Didático Pedagógico, contaO CEDIPE, Centro Didático Pedagógico, conta

com uma equipe de profissionais que podemcom uma equipe de profissionais que podem

te dar suporte quando estiver comte dar suporte quando estiver com

dificuldades na aprendizagem, na organizaçãodificuldades na aprendizagem, na organização

dos horários de estudo etc. Além disso, dispoedos horários de estudo etc. Além disso, dispoe

de acompanhamento psicológico gratuitode acompanhamento psicológico gratuito

para acadêmicos, docentes e colaboradores.para acadêmicos, docentes e colaboradores.

É só entrar em contato pelo e-mail logoÉ só entrar em contato pelo e-mail logo

abaixo:abaixo:

cedipe@unibrasil.com.brcedipe@unibrasil.com.br



Mantenha o contato com seus professores eMantenha o contato com seus professores e

professoras, pois cada curso e cada disciplinaprofessoras, pois cada curso e cada disciplina

tem suas especificidades. As coordenações detem suas especificidades. As coordenações de

curso também estão sempre dispostas paracurso também estão sempre dispostas para

atendê-los.atendê-los.  

Conte conosco!Conte conosco!

Dúvidas?

Bom semestre eBom semestre e

ESTAMOS JUNTOS!ESTAMOS JUNTOS!


