
Bem-vindo (a) ao curso de Ambiente Virtual de Aprendizagem!

Parceria entre a Uaitec e a Universidade Federal de Viçosa (UFV), o curso Ambiente Virtual de 
Aprendizagem será oferecido em caráter de educação continuada, na modalidade a distância. 
Destina-se a capacitar, preferencialmente, professores da rede pública de ensino a compreender 
o funcionamento de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA), para a realização dos demais 
cursos a distância dos polos Uaitec.

Sua duração será de três (3) semanas – no período de 9 a 30 de novembro 
–, com carga horária de 30 horas. Assim, espera-se que o cursista dedique ao 
curso 10 horas semanais para efetivamente aproveitá-lo.
Todo o material didático será disponibilizado no AVA da UFV, o PVANet. Ele 
será composto por textos para leitura, filmes tutoriais, aulas narradas e o 
Manual do Aluno, reunindo todos os textos e orientações.

O curso foi estruturado a partir de uma metodologia na qual os alunos sintam-se estimulados 
a interagir com os demais participantes em um processo de “aprender a aprender”. Tem a 
característica de englobar grande quantidade de alunos e de não possuir acompanhamento 
contínuo de tutores. Assim, para que os alunos construam seu conhecimento é incentivada a 
formação de grupos para que possam sanar suas próprias dúvidas e construir o conhecimento 
de forma colaborativa. Essa metodologia é atualmente utilizada em cursos abertos para muitos 
alunos, a exemplo dos MOOCs - Massive Open On-line Course.

Orientações Instrucionais

 Os principais objetivos do curso são:
- Apresentar o funcionamento dos ambientes virtuais de aprendizagem, com foco no PVANet.
- Apresentar fundamentos de Educação a Distância (EAD) e as ferramentas disponíveis nos 

ambientes virtuais de aprendizagem.

 Como resultado de aprendizagem, espera-se que, ao final do curso, você seja capaz de: 
•	 Compreender o funcionamento do Ambiente Virtual de Aprendizagem PVANet;
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•	 Explorar os recursos e interfaces do PVANet e aplicá-las às atividades do curso;
•	 Refletir e compreender o processo de ensino-aprendizagem na modalidade de EAD;
•	 Desenvolver e incorporar, de forma mais efetiva, os recursos da educação a distância em 

suas práticas cotidianas.

Acesso ao Curso
O acesso ao PVANet será realizado via página da Uaitec: http://www.uaitec.
mg.gov.br/. Após acessá-la, digite o “Usuário”, que é o seu CPF e a “Senha” 
(aquela escolhida por você no momento da inscrição no curso). Em seguida, 
clique em “Meu Curso”. Mas lembre-se: você não conseguirá acessar o PVANet 
via página da UFV ou da CEAD.

Interação

Para facilitar a interação com os colegas de seu e de outros polos, com os coordenadores 
e com a equipe do curso, serão utilizadas as interfaces de comunicação síncrona (chat, web 
conferência e videoconferência). Além disso, você poderá entrar em contato com o coordenador 
do seu polo Uaitec, presencialmente.

Nesse sentido, teremos 3 (três) momentos de interação presencial obrigatórios:
- o primeiro, via web conferência da equipe do curso com todos os alunos em seus respectivos 

polos;
- o segundo, via videoconferência de um polo com o outro; e
- o último, para Avaliação Final com todos os alunos em seus respectivos polos.
Além disso, para interação de cada coordenador com os cursistas serão utilizadas as salas de 

chat do AVA.
O agendamento e a realização de chat de cada polo serão definidos pelo coordenador, 

juntamente com os cursistas no dia do primeiro encontro presencial.
Outras formas de interação entre cursistas e coordenador de polo podem ser utilizadas, de 

acordo com as possibilidades de cada cursista: e-mail, Skype, Facebook, etc.

Programação

Semana 01: Introdução ao PVANet 
Durante a primeira semana, de 09/11 a 16/11, o conteúdo temático irá tratar do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) PVANet. Nesse período, você será solicitado (a) a navegar em 
todas as ferramentas do AVA e a realizar atividades iguais àquelas que fará durante as semanas 
seguintes. Nessa primeira semana, teremos o primeiro encontro presencial, via web conferência, 
no dia 13/11, das 19h às 20h30, organizada pela equipe do curso. Lembre-se: até o dia 12/11, 
você deverá ter acessado o PVANet pelo menos uma vez.
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Semana 02: Introdução ao EAD
Durante a segunda semana, de 17 a 23/11, será abordada a “Introdução à EAD”, apresentando 

os fundamentos, as gerações, o cenário atual desta modalidade, os aspectos legais e o papel 
do professor, do tutor e do aluno. Nesse período, teremos o segundo encontro presencial, via 
videoconferência, no dia 21/11, entre polos, em horário a ser agendado. Ela será organizada e 
monitorada pelos coordenadores dos polos Uaitec.

Semana 03: Conhecendo outros AVAs
Durante a terceira semana, de 24 a 30/11, o conteúdo temático irá tratar dos Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem, com os conceitos e funcionalidades das ferramentas e interfaces 
utilizadas nos AVAs. Nessa semana, teremos o terceiro encontro presencial para a realização da 
avaliação final, no dia 29/11, em horário a ser combinado no polo, durante o primeiro encontro 
presencial.

Apresentação do curso

Na página principal do curso, você encontrará as ferramentas: Apresentação, Sala de Aula 
e Avaliações.

Em Apresentação, estão todas as informações básicas sobre o curso, formas de contato e a 
equipe.

Todo o conteúdo principal está organizado em Sala de Aula. Ele foi dividido em três 
unidades, cada uma representando uma semana de atividades. Nelas, você vai encontrar o 
Guia de Estudo, com as orientações básicas para a realização das atividades pertinentes àquele 
período. Além disso, em cada semana, você terá disponível todo o conteúdo necessário para 
realizar as tarefas solicitadas.

Em Perguntas e Respostas (P&R), você vai ver algumas dúvidas que podem aparecer ao 
longo do curso, já respondidas.

Em Chat, poderá conversar com os colegas e com o coordenador de polo. Mas, para isso, 
precisará observar o horário e o dia marcados pelo coordenador do seu polo ou, então, marcar 
um horário com os demais colegas.

Na ferramenta Avaliações, terá acesso aos três testes on-line, sendo que o terceiro deverá ser 
feito presencialmente no polo. 

Avaliação

O curso conta com alguns instrumentos de avaliação, com pesos e prazos específicos. Essas 
atividades e os períodos de realização fazem parte da proposta metodológica do curso. 
Os instrumentos de avaliação serão três testes on-line e atividades avaliativas. Vale lembrar que 
algumas tarefas e autoavaliações não serão pontuadas, mas seu conteúdo poderá ser cobrado 
nas avaliações parciais e final.

Para ser aprovado (a), você deverá alcançar 60% ou mais. Caso não atinja este percentual, terá 
direito a uma nova avaliação. Só não terá direito se, ao final das três semanas, obtiver pontuação 
inferior a 40%. Para ter um bom aproveitamento é muito fácil: basta realizar as atividades dentro 
dos prazos semanais.

Os cursistas serão acompanhados e avaliados pela equipe do curso.
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Para o processo de avaliação, serão utilizados os seguintes indicadores:
• Domínio de conteúdo;
• Domínio na utilização dos recursos do PVANet;
• Realização das atividades;
• Pontualidade e motivação na realização das atividades on-line e presenciais;
• Aproveitamento final. 

Para todas as atividades avaliativas do curso, você terá um período  nunca inferior a 24 horas 
para a sua realização. No caso dos testes on-line, ao acessar, dentro do prazo de realização, terá 
um tempo máximo para fazê-lo.

Instrumentos avaliativos

O instrumento avaliativo de cada semana é composto pelas seguintes atividades, com as 
respectivas percentuais (quando tiver pontuação):

Semana 1 – 09/11 a 16/11
Atividade complementar 01 - Identificar os requisitos básicos;
Atividade complementar 02 - Como salvar arquivos em pdf;
Atividade complementar 03 - Como utilizar o Fórum;
Atividade complementar 04 - Como utilizar o Chat.

Atividade avaliativa 01- Envio de mensagem – 5%
Atividade avaliativa 02- Participação na web conferência – 5%
Atividade avaliativa 03 - Avaliação Parcial 01 – 15%

Semana 2 – 17 a 23/11
Atividade avaliativa 04 - Entrega de Tarefa (individual)– 5%
Atividade avaliativa 05 - Entrega de Tarefa (grupo)– 5%
Atividade avaliativa 06 - Participação na videoconferência – 5%
Atividade avaliativa 07 - Avaliação Parcial 02 – 15%

Semana 3 – 24 a 30/11
Atividade complementar 05 - Questionário de autoavaliação.

Atividade avaliativa 08 - Participação no fórum – 10%
Atividade avaliativa 09 - Avaliação Final – 35%

Atenção: não serão recebidas atividades fora do prazo de cada semana.
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Lembretes

1. Ao acessar o PVANet, recomendamos o uso do navegador Mozilla Firefox ou Google 
Chrome. O Internet Explorer é o navegador que mais apresenta problemas de incompatibilidade 
com algumas ferramentas e, por isso, não é recomendado.

2. Ao navegar no PVANet, para voltar para as páginas anteriores, use sempre o voltar, no 
lado direito superior da tela. Nunca utilize a seta do navegador. Se na página aberta não tiver o 
voltar, é porque uma nova janela foi aberta. Para sair dela, você deve fechá-la. Este é sempre o 
caso dos conteúdos. 

3. Nunca fique com dúvidas! Procure o seu coordenador de polo!

Explore o material do curso no PVANet quantas vezes considerar necessário, demonstrando 
o seu comprometimento com a aprendizagem. É necessário também que você organize o seu 
tempo para os estudos, já que, muitas vezes, terá de conciliá-lo com a sua rotina de trabalho. 
Portanto, é necessário otimizá-lo. 

Ao planejar seu tempo, utilize uma agenda e considere os prazos para a realização das 
atividades de cada semana do curso. Divida o tempo para acessar o material de cada semana. 
Consulte o PVANet quantas vezes julgar necessário.

Estudar exige tempo e planejamento. Somente com empenho e compromisso no gerenciando 
do tempo é que daremos conta disso.

Desejamos a todos (as) um excelente curso, de muito estudo, comprometimento e 
força de vontade.

Esperamos que aproveitem bem todo o conteúdo.

Bom estudo!
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