EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

APRESENTAÇÃO:
Para facilitar a sua compreensão sobre o ENSINO A DISTÂNCIA, a FACULDADE CIÊNCIAS
DA VIDA desenvolveu este guia prático que irá permitir que você aprenda de forma rápida e
prazerosa a navegar por nosso Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA FACULDADE CIÊNCIAS DA VIDA
Tutoria Técnica: Equipe responsável pelo suporte e auxílio técnico aos alunos.
•

Darliane de Cássia Gonçalves de Oliveira – email: ead@cienciasdavida.com.br

Tutoria Teórica: Equipe responsável pelo suporte e auxílio teórico aos alunos.
•

Enfermagem: Ana Cecília de Godoy Gomes

•

Psicologia: Fernanda Dupin Gaspar

Assessoria

Pedagógica:

Equipe

responsável

planejamento e acompanhamento do semestre letivo.
•

Janisse Lupiano Dias

•

Edinir Luiza Alves

pelo

acompanhamento

pedagógico,

REQUISITOS TECNOLÓGICOS
Para ter uma boa navegabilidade pela plataforma para ensino a distância, é necessário que
você utilize:
 Hardware: Computador Pentium II ou equivalente de 400 MHZ, 6 GB de HD, 64 MB de
memória RAM. É aconselhável placa de som e vídeo e CD-ROM;
 Sistema Operacional: Windows 95/98 (ou superior);
 Navegador: Internet Explorer 6.0 ou superior;
 Software Adicional: Pacote Microsoft Office; Flash Player 8.0 ou superior; Adobe
Reader para leitura de arquivos PDF; programa para compressão/descompressão de
arquivos (Winrar);
 Conexão com a Internet: Não é necessário ter acesso por uma conexão rápida – banda
larga – apesar de ser recomendável.

ENSINO A DISTÂNCIA DA FACULDADE CIÊNCIAS DA VIDA:
PASSO A PASSO
 Vá ao Menu Iniciar e clique no Navegador que pode ser:
entre outros.

,

,

 Na barra de endereços, digite http://ead.faculdadecienciasdavida.com.br/ e clique em
“IR”.

 Para começar, clique em “Acesso”.
 Esta ação permitirá que uma nova tela se abra para você digitar “Usuário” e “Senha”.
Para tanto, utilize o “login” (números sem o ponto) e a senha, recebidos no ato da matrícula .
 Após digitar estes dados, clique “Acesso”.

Login e
senha

Após logar será exibido a tela de troca senha, porém estará em inglês então na tela abaixo
fizemos a tradução, veja abaixo:

Após alterar a senha basta clicar em Save Changes.
Atenção: Caso você acesse a página como Visitante, terá acesso apenas a Introdução ao
Ensino a Distância.

Mas, se você digitou os dados de acesso, você está no ambiente do EAD – Ensino a distância
da Faculdade Ciências da Vida.

ENTENDENDO A TELA INICIAL DO EAD.

 INTRODUÇÃO AO ENSINO A DISTANCIA:
Contém informações básicas sobre a plataforma Moodle - Sistema que utilizaremos.
 As Categorias dos Cursos são:
•
•

BACHARELADO EM ENFERMAGEM
BACHARELADO EM PSICOLOGIA

Em cada “Categoria” existem várias “Subcategorias”, que são os “Períodos”.

 À frente de cada período você verá - entre os parênteses - quantas disciplinas foram
cadastradas.
Por exemplo: O 1º Período do Curso de Bacharelado em Enfermagem contém (3) disciplinas.
Assim, para acessar as disciplinas do 1º Período do Curso de Bacharelado de Enfermagem,
você terá 3 opções:

OPÇÃO 1 – Clique na “Subcategoria” 1º PERÍODO,

OPÇÃO 2 – No menu “pop-up”, clique em “Categorias de Cursos” e selecione
“BACHARELADO EM ENFERMAGEM/1º PERIODO”,

OPÇÃO 3 – Mova o cursor de navegação até a tela da esquerda e clique em “1º PERÍODO”,

 As opções mostrarão as disciplinas, conforme tela abaixo.

 Em cada disciplina apresentada você terá acesso às matérias postadas. Elas serão
compostas por vídeos, artigos, documentos, dentre outros.
Mas, lembre-se: você terá acesso apenas ao período no qual está matriculado.

 Digamos que um aluno do 1º período tente acessar as matérias postadas para a turma
do 2º período,

Esta ação irá gerar a mensagem: “Você não pode se matricular neste curso”.
Em seguida, ele deverá clicar em Continuar para voltar à tela Inicial como mostrado abaixo.

ACESSANDO AS MATÉRIAS POSTADAS

No exemplo usaremos novamente o curso “Bacharelado em Enfermagem” – “1º PERÍODO” – e
a disciplina “PRIMEIROS SOCORROS”.

 Na disciplina PRIMEIROS SOCORROS está postado um vídeo.
 Para acessá-lo basta clicar em cima da postagem.
 Esta ação promoverá a abertura de uma nova tela, como mostra a ilustração abaixo!

Clique aqui

Clique aqui

 Para assisti-lo, basta clicar em “Player”. Assim, o vídeo começará a rodar diretamente da
plataforma.
ATENÇÃO: Mesmo que a postagem seja de um arquivo em formato “Pdf” o procedimento será
o mesmo.
 No exemplo a seguir usaremos a Categoria “Introdução ao Ensino a Distância” e a
Subcategoria “Passo a Passo”.

 Nesta, você verá uma matéria em formato pdf, e deverá clica-la.

 Para imprimir este arquivo em pdf clique no link

. E para Salvar clique no link

.

 No próximo exemplo - ainda na Categoria “Introdução ao Ensino a Distância” e na
Subcategoria “Passo a Passo” – veremos uma arquivo do “Word”.

 Um arquivo neste formato – Word – lhe dará duas opções: Abrir e Salvar.
Assim, basta escolher a opção desejada.
CRIANDO UM BLOG DE PERGUNTAS
 Vá para a tela da esquerda,
 Em: “Navegação”, dirija o cursor até “Meu Perfil”,
 Ao visualizar “Blog”, clique em “Acrescentar Novo Texto”.
 Veja no exemplo que se segue:

 Assim, em “Título do texto”: digite um título para o seu Blog. Aponte o assunto sobre o
qual irá escrever,
 Em “Corpo do texto”: digite uma pergunta ou comentário,
 Em “Anexo”, você terá a opção de adicionar um arquivo e envia-lo.

ATENÇÃO: Não deixe de clicar em

!!!

DÚVIDAS MAIS FREQUENTES
1. O que é ensino a distância?
É a modalidade de ensino que permite que o aluno não esteja fisicamente presente em um ambiente
formal de ensino-aprendizagem. Caracteriza-se pelo estabelecimento de uma comunicação de múltiplas
vias, suas possibilidades ampliaram-se em meio às mudanças tecnológicas como uma modalidade
alternativa para superar limites de tempo e espaço. Assim, a Educação deixa de ser concebida como mera
transferência de informações e passa a ser norteada pela contextualização de conhecimentos úteis ao
aluno. Na educação à distância, o aluno é desafiado a pesquisar e entender o conteúdo, de forma a
participar da disciplina.

2. Como faço para acessar a plataforma do Ensino a distância da FCV?
Vá ao Menu Iniciar e clique no Navegador que pode ser:
,
, entre outros. Na
barra de endereços, digite ead.faculdadecienciasdavida.com.br e pressione o ENTER ou clique em “IR”.

3. Qual é o meu login e senha?
O seu “login” é o número da matrícula (utilize somente números, sem os pontos) e a sua senha é a
mesma recebida no ato da matrícula.

4. O que faço quando não consigo logar com minha senha no ambiente virtual?
Entre em contato com Darliane de Cássia – pelo email: ead@cienciasdavida.com.br

5. A faculdade oferece equipamento para as aulas virtuais?
Sim. O laboratório da Instituição poderá ser utilizado pelos alunos on-line, mas não é exclusivo para esse
fim.

6. Podemos ter o e-mail ou telefone do tutor teórico?
O contato com o tutor será feito apenas pelo ambiente virtual, através da ferramenta BLOG.

7. Como é feita a chamada?
Não existe chamada. Na disciplina virtual, a presença está relacionada à participação do aluno em
atividades, fóruns, blog, interações com o tutor no ambiente virtual.

8. Como será avaliado o conteúdo oferecido como Ensino a Distância?
O conteúdo será avaliado pelo o professor da disciplina.

9. O professor da disciplina é responsável pelo conteúdo oferecido como EAD?
Não. Este conteúdo é de responsabilidade do tutor teórico.

Agora que você já conhece a Plataforma Moodle da Faculdade Ciências da Vida...
Mãos a Obra e Bom Trabalho!

Núcleo de Educação a Distância da Faculdade Ciências da Vida
Rua Campinas, 417, Bairro Canaan – Sete Lagoas/MG.
Email: ead@cienciasdavida.com.br

