INFORMATIVO
DISCIPLINAS OFERTADAS NO AVA

O que são?
As disciplinas ofertadas na modalidade semipresencial,
citadas na portaria do Ministério da Educação (MEC) 2.117 de
6 de Dezembro de 2019, são aquelas que possuem atividades
didáticas, módulos ou unidades de ensino e de aprendizagem
centrados na autoaprendizagem e com a mediação de recursos
didáticos organizados em suportes diversificados de informação,
que utilizem diferenciadas tecnologias de comunicação, com
estudantes e professores desenvolvendo atividades em lugares
ou tempos diversos.

Como é trabalhado?
Utiliza o Ambiente virtual de Aprendizagem (AVA) para
disponibilizar as unidades de aprendizagem (Conteúdo). Na
disciplina a sala de aula é virtual. A disciplina é ministrada no
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), onde o aluno tem acesso
ao conteúdo a ser estudado, bem como desenvolve as atividades
específicas de cada aula. Encontros para tirar as dúvidas e estudo
dirigido.

O que é o AVA?
É um espaço de ensino e aprendizagem online. O Ambiente
Virtual de Aprendizagem possui recursos que possibilitam a
comunicação e interação entre todos os sujeitos da formação,
possibilitando processos formativos mais ativos e significativos
através da mediação pedagógica.
Como acessar o material disponibilizado no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA)?
Através do portal universitário da IES. Para acessar entre na
internet e digite o endereço eletrônico: https://ava.bras.digital/
Nos campos IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO e SENHA você deve inserir
suas informações de acesso, por isso é importante memorizá-las.
No espaço destinado na página inicial, digite:
- Identificação do usuário: CPF.
- Senha: 3 primeiros números do CPF.
- Clique no botão ACESSAR.

- Após o primeiro acesso – ALTERAR A SENHA.

Quando será liberado o acesso o AVA?
As Unidades de Aprendizagem serão liberadas no dia 25/03.

Como ocorre a avaliação da aprendizagem?

A avaliação da aprendizagem ocorre por disciplina, como processo
contínuo, consistindo de momentos distintos de verificação do
desempenho do aluno, contemplando programação que prevê
atividades avaliativas à distância, com abordagem de conteúdos
de forma cumulativa. A avaliação da aprendizagem ocorre a
partir das atividades (questionários, entrega de trabalho, fórum
ou outros) no Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Como o aluno pode tirar dúvidas gerais?

Os alunos das disciplinas ofertadas no AVA contam com o apoio
do professor/tutor e da coordenação do NIFD (Núcleo Integrado
de Formação Digital) para tirar dúvidas referentes a normas e
procedimentos em geral, e para auxiliá-los na utilização do AVA,
através das ferramentas de comunicação como chat, fóruns e
mensagens.

O QUE É NIFD
O Núcleo Integrado de Formação Digital (NIFD) é órgão de
execução da política de educação continuada vinculado à
Mantenedora. O NIFD tem por finalidade disseminar a cultura
do ensino virtual em todas as instâncias da Bras Educacional
projetando, implementando e coordenando o uso dos recursos
necessários ao processo de ensino-aprendizagem remoto.

Como acompanhar as aulas?

As atividades realizadas à distância são consideradas essenciais
para o desenvolvimento do aluno e para o desempenho eficiente
do processo de aprendizagem.

Como o aluno pode tirar dúvidas da disciplina?
Caso o aluno tenha dúvidas relacionadas ao conteúdo deverá
comunicar com o professor da sua disciplina por meio de fóruns,
chats e mensagens.

Como deverão ser entregues as atividades
avaliativas dos conteúdos ministrados?
Todas as atividades realizadas no AVA, deverão obrigatoriamente
ser encaminhadas no AVA, no campo específico para o envio de
atividades. As atividades enviadas por e-mail não serão aceitas.
O aluno com dificuldade no envio da sua atividade deverá
comunicar-se imediatamente com o professor ou coordenação
por e-mail ou mensagem.

Serão realizadas provas (A1) dos conteúdos?
No momento as provas estão suspensas.

Como irá compor a nota A1?
O somatório das atividades por meio do AVA e participação.

Estou à disposição para auxiliá-los.
Professora Ma. Sanmia Shunn de Oliveira Jesus Costa.
Coordenadoria do Núcleo Integrado de Formação Digital

E-mail: ava@brasdados.com.br
WhatsApp: (64) 9 9960-1248

