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Apresentação 

 

Caro estudante,  

Seja bem-vindo (a) à Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

É uma satisfação recebê-lo (a) em nossa instituição. 

Este manual foi elaborado com o objetivo 

de orientar os usuários sobre os 

procedimentos básicos e as principais 

ferramentas/recursos que o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA- 

UEPG/NUTEAD) apresenta.  

Obrigado por escolher a UEPG e 

bons estudos! 

 

 

Seção de TI/NUTEAD-UEPG 
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Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA-UEPG) 

 

Acessar o AVA-UEPG 

Escolha o seu navegador, de preferência, Mozilla Firefox ou Google Chrome, 

então acesse o site: http:/ava.uepg.br/ 

 

Login e senha 

Na página de acesso ao AVA-UEPG, preencha com seu Registro Acadêmico 

(R.A.) e senha, conforme seu curso: Extensão (roxo), Graduação (azul) e Pós-

graduação (verde). 

Exemplo: 

Acadêmico (a): José Souza 

R.A.: 1428000357 

Senha: 098765 
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Pesquisar seu RA e senha 

Caso não saiba seu RA e senha de acesso, utilize o Pesquisar Registro 

Acadêmico (R.A) e Senha. 

https://sistemas.uepg.br/calouro/calouro_novo_ra_senha/pesquisar_academico 

Digite seu CPF, número de inscrição no vestibular e o número do vestibular, no 

caso de alunos do Ensino a Distância, selecione VESTIBULAR DE ENSINO A 

DISTÂNCIA – 2017. 

 

  

Recuperar sua senha 

Caso tenha esquecido sua senha, para recuperá-la clique em “Esqueci minha 

senha” e siga os procedimentos apresentados em tela. 
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Atualizar perfil no AVA-UEPG 

Após acessar o ambiente, clique SOBRE SEU NOME (1), no canto superior direito 

da tela, então clique em PERFIL (2). 

 

 

 

Ao acessar seu perfil, suas informações serão apresentadas, para alterá-las clique 

em MODIFICAR PERFIL (3). 
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Após clicar em modificar perfil será possível editar seus dados (4). 

 

 

 

 

Procure o campo DESCRIÇÃO (5) e IMAGEM DO USUÁRIO (6). 
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Para salvar as alterações, clique em ATUALIZAR PERFIL (7) disponível ao fim 

da página.  

 

 

Acesso as disciplinas do curso 

Ao acessar o AVA-UEPG você terá acesso ao PAINEL, no qual terá acesso a 

diversas informações e o BLOCO RESUMO DAS DISCIPLINAS, onde encontrará 

duas abas, a aba LINHA DO TEMPO e a aba DISCIPLINAS, com a listagem de todas 

as disciplinas que deve cursar 

 

 

RESUMO DAS DISCIPLINAS 
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Clicando em LINHA DO TEMPO, será possível verificar todas as atividades 

programadas nas disciplinas, lembrando dos prazos de cada uma delas. É possível 

ordenar por DATA ou por DISCIPLINAS. 

 

Clicando em DISCIPLINAS, será mostrada a lista de todas as disciplinas que 

você deve cursar. Clique sobre o nome da disciplina para acessá-la. É possível 

verificar as disciplinas EM ANDAMENTO, que já estão abertas, as NÃO INICIADAS, 

que serão abertas segundo o cronograma do seu curso e as ENCERRADAS, as 

quais já foram finalizadas. 

 

Após acessar a disciplina, será possível perceber que as mesmas estão 

divididas em abas (imagem a seguir) e tem as seguintes informações: 

- Apresentação: dados gerais do curso, plano de ensino e texto de 

apresentação. 

- Fóruns: Há 2 fóruns disponíveis, sendo um de notícias, outro de dúvidas 

entre tutores e alunos. 
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- Material Didático: disponibilizado o livro em PDF. 

- Unidades de estudo: material de estudo e as atividades, em algumas 

disciplinas estará dividido em UNIDADES e/ou AULAS, sendo necessária a 

verificação de todas os materiais e atividades em cada uma das abas. 

- Revisão: Disponibilizado um material de revisão das disciplinas. 

- Orientações Finais: informações sobre a finalização da disciplina, o 

seminário, prova final e exame final. 

- Pesquisa de avaliação: Pesquisa de avaliação da disciplina. 
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Notas 

Para acessar suas notas nas disciplinas, procure, dentro das disciplinas, pelo bloco 

“Navegação” e o link “Notas”. 
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Ferramentas e recursos 

A comunicação assíncrona e síncrona ocorre por meio das ferramentas e 

recursos disponíveis no AVA. 

Comunicação assíncrona: para que a interação ocorra, não é necessário 

que todos estejam presentes/conectados ao mesmo tempo. Exemplo: fórum, 

tarefas, etc.  

Comunicação síncrona: necessita que todos estejam presentes/conectados 

ao mesmo tempo (tempo real ou on-line). Exemplo: chat (bate-papo), 

videoconferência, web conferência. 

Apresentamos a seguir algumas ferramentas e recursos disponíveis no 

AVA, e a orientação de como você deve proceder para fins de estudo e avaliação. 

 

Notificações 

O AVA envia notificações automáticas via e-mail quando há novos posts 

em fóruns, quando “Tarefas” são enviadas e corrigidas, quando questionários são 

realizados, quando uma mensagem é enviada e etc. 

É possível gerenciar essas notificações, ativando e desativando, para isso 

realize o procedimento descrito neste tutorial. 

Após acessar o ambiente, clique SOBRE SEU NOME (1), no canto superior 

direito da tela, então clique em PREFERÊNCIAS (2). 
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Ao acessar suas preferências, serão apresentadas diversas configurações, 

para GERENCIAR AS NOTIFICAÇÕES, clique em PREFERÊNCIAS DE 

NOTIFICAÇÃO (3). 

 

 

 

Após clicar em PREFERÊNCIAS DE NOTIFICAÇÃO será possível ligar  ou 

desligar  diversas notificações, para isso clique sobre os botões ON / OFF 

em cada notificação desejada. 

 

Perceba que existem duas colunas principais: NOTIFICAÇÃO POPUP (4) e 

NOTIFICAÇÃO EMAIL(5) 

 

• A NOTIFICAÇÃO POPUP (4) dispara uma notificação no próprio AVA 

através da central de notificações. 

• A NOTIFICAÇÃO EMAIL (5) dispara e-mails automáticos com as 

respectivas notificações ativadas. 
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Realizada as configurações, o sistema salvará AUTOMATICAMENTE as 

preferências definidas. 

 

Barra de Progresso 

A barra de progresso irá auxiliar no controle das atividades já executadas 

na disciplina, nela há uma listagem com todas as atividades que necessitam de 

participação no curso 

 

Conforme você realizar as atividades a barra mudará de cor. A cor azul 

representa as atividades que ainda não foram concluídas, mas que ainda estão 

dentro do prazo de envio. A cor verde representa as atividades concluídas. A cor 

vermelha representa as atividades que não foram realizadas e que não podem 

mais serem enviadas. 

4 5 

http://ead.uepg.br/site/
mailto:suporte@ead.uepg.br


 

 
Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e a Distância - NUTEAD/UEPG 

http://ead.uepg.br/site/ - E-mail: suporte@ead.uepg.br  
Av. Carlos Cavalcanti, 4748 - Uvaranas - Ponta Grossa - PR 

Central de Salas de Aula - Sala 4 

Se você não realizou a atividade, basta passar o mouse em cima da barra 

e clicar no campo em azul, assim você será direcionado para a atividade que ainda 

deve ser realizada. 

 

Acessibilidade 

O bloco ACESSIBILIDADE possibilita a utilização da ferramenta LUPA e de 

MUDANÇA de cores, facilitando a visualização da disciplina. 

 

Entenda o bloco acessibilidade: 

Primeira linha, ferramenta LUPA, aumentar e diminuir tamanho do texto: 

 / A -  Diminui o tamanho do texto; 

 / A Redefine o tamanho do texto, deixando no tamanho padrão; 

 / A+  Aumenta o tamanho do texto; 

Salvar Configuração de zoom realizada. 

Segunda linha, ferramenta de mudança de cores, alto contraste: 

 Redefine as cores da página, deixando nas cores padrões; 

 Opção para baixa visão, fundo cor amarelo claro, escrita em preto; 

 Opção para baixa visão, fundo cor azul claro, escrita em azul escuro; 

 Opção para baixa visão, alto contraste, fundo cor preto, escrita em amarelo; 
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 Mensagem 

Você poderá enviar uma mensagem particular para seu 

Tutor/Formador/Coordenador, ou ainda para um dos Colegas da sua turma 

através do recurso mensagem que está localizado no AVA. 

Para acessar as mensagens clique no ícone  no canto superior direito, ao 

lado do seu Nome. 

 

Fórum 

Os fóruns são como caixas de correio online. O fórum é a principal 

ferramenta (assíncrona) de comunicação em rede. As mensagens postadas devem 

ser analisadas e discutidas entre os participantes, podendo ou não ser avaliada a 

sua participação.  

Existem diversos tipos de configurações, dependendo de como o professor 

formador deseja utilizar a ferramenta. O fórum é utilizado para promover a 

discussão de temas abordados nas Unidades de Estudo, levantando questões, ou 

seja, é um espaço de interação e diálogo entre todos os participantes. 

Para acessar o fórum da disciplina clique na aba “Fóruns” e depois na 

opção desejada “Fórum de notícias” ou “Fórum de Dúvidas – Converse aqui com 

o seu tutor EaD ou com o Professor Formador”. 
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Após acessar o fórum você poderá participar interagindo com algum 

tópico já criado ou acrescentando um novo, para isso clique em “Acrescentar um 

novo tópico”. 

 

Informe o assunto e a mensagem e clique em “Enviar mensagem ao 

fórum”. 

 

Atividades 

Dentro de cada disciplina haverá diversas atividades avaliativas ou não, 

denominadas, por exemplo: Atividade 1 - Tarefa (Valor: XX,X), a qual consiste na 

descrição ou enunciado de  uma  atividade  a ser desenvolvida  pelo participante. 

Depois de acessar a disciplina clique em “Unidades de Estudo” e/ou sobre 

as aulas/unidades apresentadas, então acesse as atividades avaliativas. 
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Existem atividades:  

- Offline (aluno não envia arquivo, apenas executa a atividade solicitada fora do 

AVA, exemplo – seminário, prova presencial) 

- Texto online (aluno executa digitação diretamente no editor de texto HTML, e 

o salva).  

- Envio de arquivo único e envio avançado de arquivos está em uma só 

atividade chamado TAREFA. 

 

Como enviar uma ou mais atividade(s)? 

1º passo – acesse a atividade desejada, clique no link desta atividade e, 

verifique o conteúdo solicitado. 
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2º passo – leia com atenção o que se pede e faça a atividade solicitada. 

Normalmente você deverá utilizar um editor de texto, digitar e salvar o arquivo 

em seu computador. Ex: fulanodetal.rtf. 

SUGESTÃO: importante você criar uma pasta de documentos em seu 

computador para armazenar seus trabalhos. 

3º passo – é o envio do trabalho, caso você não envie imediatamente, ou 

acessou dias depois, basta selecionar a atividade (abri-la) novamente. Com o 

arquivo já criado, basta clicar na “flecha (Você pode arrastar e soltar arquivos aqui 

para adicioná-los”. 

 

Clique em “Escolher arquivo” e depois em “Enviar este arquivo”. 
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Depois de enviado, clique em “Salvar mudanças”. 

 

 

Atividade Questionário 

 

Esta ferramenta consiste em um instrumento de composição de questões 

e de configuração de questionários.  

O questionário possui diversos tipos de questões, tais como: múltipla 

escolha, resposta breve associativo e verdadeiro ou falso, e, você o executará 

com, no mínimo, uma tentativa (no Exame Final) e, no máximo, duas tentativas 

(atividades das unidades de estudo), portanto, verifique os prazos e horário de 

realização e leia com atenção o que se pede e as alternativas apresentadas.  

Como responder o questionário? 

Acesse a atividade do questionário e clique em “Tentar responder o questionário 

agora”. 
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Clique em “Iniciar tentativa”. 

 

 

 

Após terminar de responder clique em “Próximo”. 
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Depois de confirmar clique “Enviar tudo e terminar”. 

 

Atividade Fórum 

As atividades de fórum são avaliadas conforme solicitação do professor.  

Para criar um novo tópico de discussão clique em “Acrescentar um novo 

tópico de discussão”. 

 

 

Para responder algum tópico, clique no Tópico do usuário 
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Clique em “Responder” para interagir em um fórum. 

 

 

Digite sua resposta no campo e clique em “Enviar mensagem ao fórum”. 
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