Manual do Aluno
ACESSANDO O SISTEMA
Para acessar o sistema AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), basta acessar o link abaixo
em qualquer navegador.
Link: https://lms.alunosnet.com/ceaf/

Após acessar o link acima, a página de login aparecerá como mostra a Figura 1 e será
necessário preencher o formulário com seu usuário e senha para autenticação e acesso
completo à plataforma.

Preencha o formulário com os dados de acesso recebidos e clique acessar para entrar na
plataforma.

Figura 1 - Página de login
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PAINEL
Após realizar o login, você será redirecionado ao painel (página inicial) da plataforma como
mostra a Figura 2.

O painel trará informações analíticas sobre seu curso como quantidade de disciplinas em que
você está inscrito inscritos, atividades realizadas, atividades a realizar, comparação de médias,
mensagens de fóruns entre outros.

Figura 2 – Painel (página inicial)

BARRA SUPERIOR






Expandir ou não o “menu lateral a esquerda”
Visualizar a plataforma em tela cheia
Recursos de Acessibilidade
Alterar idioma da plataforma
Visualizar notificações gerais (mensagens enviadas a todos os usuários por
administradores, tutores ou coordenadores)
 Visualizar mensagens enviadas a você (mensagens enviadas diretamente a vocês)
 Editar perfil e preferências
 Outros recursos definidos pelo administrador
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MENU LATERAL A ESQUERDA





Voltar para página inicial a qualquer momento (Painel)
Acessar o calendário (Calendário)
Visualizar cursos (Meus Cursos)
Outros recursos definidos pelo administrador

MEUS CURSOS
Para visualizar os cursos em que você está inscrito e iniciar as atividades de estudo, clique
em “Meus cursos” no “Menu lateral a esquerda”.
Figura 3 – Meus Cursos

Nesta tela você terá acesso a todos os cursos em que está inscrito, podendo visualizar seu
progresso de estudo para cada disciplina.
Para entrar em curso e iniciar as atividades de estudo, clique em cima do nome do curso.

ACESSANDO UM CURSO
Após clicar em algum curso, você será redirecionado a página inicial do curso, como mostra
a Figura 4.
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Figura 4 – Página Inicial de um curso

Ao lado esquerdo você terá acesso as Notas e a trilha de aprendizagem para facilitar a
navegação entre as atividades de estudo.
Na parte central estará toda a trilha de aprendizagem do curso.
Ao lado direito você terá acesso aos recursos definidos pelo administrador, no exemplo
acima podemos ver os recursos de “Acessibilidade”, “Contato com o tutor” e “Progresso de
conclusão de atividades do curso”.

QUADRO DE NOTAS DO CURSO
Para visualizar as notas/médias obtidas em um curso específico, clique no menu “Notas”
localizado no menu à esquerda.
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PERFIL DO ALUNO
Para ter acesso ao seu perfil, clique em cima do seu nome (usuário logado) na barra superior e
selecione a opção perfil.

ALTERAR MINHA SENHA
Após entrar em seu perfil, clique no ícone de “engrenagem” localizado a direta da página de
seu perfil e em seguida em “Mudar a senha”

Preencha todos os campos e clique no botão salvar.
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AULAS ON-LINE
Para as aulas on-line utilizaremos uma ferramenta nativa do Moodle chamada BigBlueButton.
Recomenda-se para uso do BigBlueButton a utilização do navegador Google Chrome ou Mozilla
Firefox. Abaixo estão os endereços onde pode-se estar efetuando o download e posterior instalação
do navegador a sua escolha.
Google Chrome: https://www.google.com.br/chrome/
Mozilla Firefox: https://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/new/
As seções só abrem para os alunos após a entrada de um professor.

As aulas gravadas demoram por volta de 15 minutos para aparecer, elas ficam todas gravadas,
permitindo os alunos que não estiveram em tempo simultâneo também consigam ver as aulas
gravadas, ou até mesmo, para alunos que queiram ver novamente.
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Quando terminar, clique em encerrar seção:

Ajustes das ferramentas de transmissão
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1234-

Ligar / desligar microfone
Ativar / desativar áudio
Ligar / desligar câmera
Compartilhar sua tela aos alunos

DISPOSITIVOS
O ideal é usar no computador, porém roda normalmente no celular também.
Se tiverem disponibilidade de replicar em uma televisão usando um cabo HDMI é melhor ainda.

REQUISITOS TÉCNICOS
Importante! Atente-se para os Requisitos Técnicos que seu computador deve ter para acessar a
plataforma e as atividades de estudo:

 Para trabalhar com documentos: deve-se instalar um pacote de aplicativos compatível com o
Microsoft Office, como o BrOffice. Esse pacote contém programas compatíveis com o
Microsoft Word, Excel e PowerPoint: https://www.libreoffice.org/discover/libreoffice/
 Para ler arquivos com a extensão PDF: deve ser usado o Adobe Reader versão 10 ou superior,
http://get.adobe.com/br/reader/;
 Para participar da sala virtual e assistir aos vídeos: conexão à internet a partir de 500 Kbps (1
Mega recomendado);
 Para assistir aos vídeos baixados do Acervo Digital que possuem extensão .FLV e outros que
não são suportados pelo Windows Media Player, recomenda-se o VLC Media Player
http://www.videolan.org/vlc/;
 Para quem utiliza Leitor de Tela, recomendamos o NVDA2014.2, disponível no endereço:
http://www.nvaccess.org/;

 Um antivírus atualizado deve ser utilizado diariamente para varrer todo o computador e
sempre que receber ou enviar um arquivo para o Ambiente Virtual
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