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Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA 

(BlackBoard) 

 

O ambiente 

O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) possibilita a 

participação do aluno em diferentes contextos, como o fórum, 

chats, avaliações, mural de notícias, indicação de materiais 

para leitura e o calendário de atividades. O conteúdo 

didático no AVA está estruturado em unidades contendo vídeo 

aulas explicativas, livro textos, slides e links da internet. 

Acessando o AVA 

O aluno devidamente matriculado, possui acesso total ao 

AVA, podendo acessá-lo por meio do site institucional da 

faculdade: www.suafaculdade.com.br/imec / www.facem.edu.br 

utilizando seu login e senha cadastrados na central do aluno 

como destacado abaixo. 

 

Caso não lembre sua senha verifique o manual “Esqueci minha 

senha”, disponível no site, para obter novo acesso. 

 

  

http://www.suafaculdade.com.br/imec
http://www.facem.edu.br/
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Ao realizar login o aluno tem acesso a esse painel onde 

pode acessar o AVA clicando no local indicado: 

 

Tela principal do AVA 

 

 

Conteúdos acadêmicos 

Nessa área estão dispostas todas 

as disciplinas do semestre que 

estão matriculadas para o aluno. 

 

Acessando os conteúdos acadêmicos os alunos verificam suas 

disciplinas: 
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Estrutura das disciplinas 

Ao acessar sua disciplina o aluno dispõe das seguintes 

informações: 

Avisos: 

 

Aqui o aluno visualiza todos os avisos referente a 

disciplina selecionada. 

Plano de Ensino: 

 

Aqui o aluno visualiza a descrição da disciplina, a 

ementa, objetivos gerais e específicos, conteúdos 

programáticos, estratégia de trabalho, metodologia da 

avaliação e a bibliografia. 

Unidades: 

Cada disciplina possui 2 unidades, cada unidade dispõe 

de livro-texto, slides de aula, vídeo aulas e atividades. 

(OBS: as disciplinas interativas Optativas podem ter apenas 

1 unidade ou 4, dependo da disciplina). 



  

Setor de Tecnologia da informação IMEC/FACEM 

 

Livro-texto  

Os livros de cada disciplina estão disponíveis para 

donwlaod em PDF. 
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Slides das aulas: 

 

Vídeo Aulas: 
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 Forma de Avaliação (Disciplinas interativas e 

Optativas) 

A composição da nota das disciplinas interativas é feita da 

seguinte forma:  

(NP1 + NP2) / 2 

NP1 = Questionários online das unidades 

NP2 = Prova presencial escrita em sala de aula 

 

NP1 (Questionários) 

Para ser avaliado na NP1, o aluno deverá responder os 

questionários dispostos em cada unidade da disciplina. 

 

O questionário da unidade I possui 10 questões valendo 

0,5 pontos cada questão totalizando 5 pontos, o mesmo vale 

para o questionário da unidade 2, somando assim 10 pontos no 

total, que equivalem a nota NP1 do aluno. As atividades Tele 

Aula são apenas para treinamento e devem ser realizadas para 

contar como presença para o aluno, não valem nota.  

OBS: Há disciplinas que podem ter de 1 a 4 unidades, nestes 

casos as notas dos questionários são divididas igualmente 

para o número de questionário das unidades. 
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Vale a pena saber 

 

Em cada questionário da unidade você tem até 3 tentativas 

para realizá-los, porém a nota final do questionário será 

tida como a média das tentativas. 

Ex: Um aluno realiza uma disciplina que possui 2 

unidades, logo tem 2 questionarios, I e II, ele realiza o 

questionário I e obteve a nota 5, que é a nota máxima neste 

caso, e em seu questionário II, realiza a primeira tentativa 

e obtem nota 1, insatisfeito realiza novamente o mesmo e 

obtem a nota 3, e realiza pela ultima vez e obtem a nota 5.  

Como no QUESTIONÁRIO I obteve nota 5, não precisou realizar 

mais tentativas, então a nota deste questionário segue como 

5. 

NO ENTANTO ELE REALIZOU 3 TENTATIVAS NO SEU QUESTIONÁRIO II, 

A NOTA FINAL DO SEU QUESTIONÁRIO II SERA: 

(1+3+5)/3 = 9/3 = 3 

NESTE CASO A NOTA NP1 DO ALUNO SERÁ: 

Questionário I + Questionário II 

5 + 3 = 8      LOGO A NOTA NP1 SERÁ = 8 

 

PROVA PRESENCIAL (NP2) 

A prova presencial escrita será marcada pelo coordenador de 

curso. Acompanhe junto a coordenação as datas a serem 

disponibilizadas. 

PROVA SUBSTITUTIVA – Prova presencial em sala de aula 

aplicada apenas para o aluno(a) que perder a prova NP2. 

EXAME FINAL – é a ultima chance para o aluno que não obteve 

a média durante o semestre.   
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Calendário 

No calendário o aluno visualiza 

todas as datas importantes para 

suas tarefas da disciplina 

interativa, aqui o aluno pode 

verificar período de provas, 

período de entrega de trabalhos 

referentes as disciplinas, período de vigência das 

disciplinas no Ambiente virtual de Aprendizagem, em caso de 

alterações de datas, o aluno é avisado em seu mural. 

 
Fique sempre em contato com sua coordenação e secretaria, 

pois o calendário pode sofrer mudanças em qualquer momento 

de acordo com a necessidade da IES. 
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Comunidades 

 

 

 

Aqui o aluno verifica os avisos postados, mantem um contato 

direto com a tutoria online, verifica informações da equipe 

de tutoria e possui acesso ao fórum de dúvidas. 
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Fórum e Chat: 

 

Aqui no fórum o aluno pode realizar perguntas e tirar dúvidas 

com seus tutores online e a comunidade acadêmica a respeito 

das disciplinas interativas. 

Mural do Aluno 

No mural o aluno tem acesso a 

orientações e avisos, o aluno 

também pode acessar um conteúdo 

complementar sobre Introdução a 

EAD, onde explica a 

importância, e apresenta também 

aos alunos o conjunto de conteúdos digitais e materiais 

didáticos disponibilizados no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). 

O menu bibliotecas é detalhado no manual de acervos online 

disponível no site. 
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Atenção!  
Ao realizar suas atividades, recomendamos que salve 

capturas/prints de suas atividades feitas e/ou notas 

dispostas no portal/AVA (obedecendo as regras do informativo 

– Contestação de notas), para eventuais contestações de 

notas, assim você terá mais respaldo e segurança para 

contestar qualquer eventual não lançamento de nota! 

IMPORTANTE! Leia o informativo de contestação de notas em 

nosso site na aba aluno. 
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O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é totalmente 

responsivo, por isso pode ser acessado de qualquer 

dispositivo que ajustará seu layout para ser apresentado da 

melhor forma, facilitando ainda mais o acesso para o aluno 

de qualquer lugar. 
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