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Semanas de Ambientação para Calouros - Educação a Distância- E@D 

 

 

                                 
 

 

 Caro (a) aluno (a), 

 
 

   Saiba que, durante o seu curso, você irá cursar algumas disciplinas na modalidade semipresencial, isto é, 

no formato bimodal, com aulas presenciais e aulas virtuais, utilizando a metodologia da Educação a Distância. 

Oferecer disciplinas, na modalidade semipresencial, significa, para a Instituição Universitária Moura Lacerda, 

propiciar maior qualificação à formação acadêmica e mudanças nas formas de adquirir, produzir e divulgar 

conhecimentos. 

    Assim, as quatro primeiras aulas das disciplinas que serão cursadas em EAD são presenciais. Trata-se da 

semana de ambientação em EAD. É muito importante que você conheça as estratégias de aprendizagem que serão 

utilizadas nas disciplinas disponibilizadas e adquira familiaridade com os recursos didáticos utilizados nessas 

disciplinas semipresenciais. 

   As semanas de ambientações serão importantes, também, para adquirir identidades com o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem - AVA, que é a Plataforma Educacional Moodle. Você terá a oportunidade de conhecer 

os procedimentos e caminhos que irá percorrer ao cursar uma disciplina na modalidade semipresencial, com 

atividades presenciais em sala de aula, e outras virtuais que poderão ser realizadas no horário e no local em que 

desejar.           

   Para conhecer as estratégias de aprendizagem que serão utilizadas e se familiarizar com os recursos 

didáticos utilizados nessas disciplinas, bem como preparar- se para o uso de nosso Ambiente Virtual de 

Aprendizagem - Plataforma Educacional Moodle, disponibilizamos no Portal do Moura Lacerda uma página com 

informações iniciais.  Siga os passos abaixo: 
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  Observe que, na página inicial do site, você encontrará dois links que permitirão seu primeiro acesso. Poderá, 

inicialmente, clicar no alto da página, no link EAD, e observar que logo abrirá a página da Educação a Distância.  

Da mesma forma, você poderá clicar no link Alunos e, abaixo, encontrará um menu de atividades acadêmicas. 

 

1) Clique no link EAD, que também abrirá nossa página. (Fig. 01). 

 

Fig. 01  

 

2) Observe que, na página do EAD (Fig. 02 abaixo), você encontrará os referenciais necessários para realizar 

a sua disciplina semipresencial. Nos dois itens iniciais você encontrará formas de contato e de 

comunicação com a equipe e os setores envolvidos como núcleo de Educação a Distância.  

                                                                       Fig.02 

O quarto item “Tutoriais” é de grande importância. A leitura desse documento constitui-se na centralidade 

do processo de ensino e de aprendizagem. Neles estão descritas formas e modos de acompanhamento das disciplinas 

semipresenciais e do  Ambiente Virtual de Aprendizagem – Plataforma Moodle. São eles: 
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   Leia os Tutoriais! Você conhecerá todos os detalhes que envolvem as disciplinas semipresenciais, e 

identificará modos e formas referentes a sua inclusão nas Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(NTIC´s), presentes na Educação a Distância. 

     Outro importante documento que deverá ser consultado são os Cronogramas semestrais. Clique nesse 

link e selecione o curso e o horário em que está matriculado. Consulte de imediato, a data da primeira aula 

presencial e o local em que deverá comparecer para assisti-la. É importante consultá-los, semanalmente, pois trata-

se de uma agenda indicativa de  sua disciplina semipresencial.   

     Após as leituras iniciais você está preparado (a) para  navegar  no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

AVA –Plataforma Educacional Moodle.  

 

 
  

 

      Para seu primeiro acesso no AVA,  efetue o passo a passo descrito no Tutorial referente ao uso dessa 

Plataforma.  

      A leitura de todos documentos, lhe propiciará competências necessárias para acompanhar, com sucesso, 

as disciplinas semipresenciais. Mas, saiba que para ter sucesso nesta modalidade de ensino é importante que reserve 

um momento semanal para o estudo do material didático disponibilizado. Outro lembrete importante é que as 

atividades propostas possuem prazos  e datas a serem cumpridos e assim não deixe para última hora a postagem 

das atividades solicitadas! Verifique os prazos agendados, pois a Plataforma fecha no horário determinado pelo 

professor (a). 

 

      Problemas de acesso (login e senha)  

      Suporte técnico de Informática: 

      Tel: (16) 2101-1174 . E- mail:portal@mouralacerda.edu.br 

      Horário de atendimento: de segunda a sexta-feiras,  das 8:00h às 18:00h. 

 



 

Rua Padre Euclides, 995 – CEP: 14085-420 - PABX (16) 2101.1010 – Ribeirão Preto-SP 

Av. Dr. Oscar de Moura Lacerda, 1520 – CEP. 14076-510 – PABX (16) 627.0276 – Ribeirão Preto – SP 

Av. Amador Zardim, 55 – CEP. 14870-000 – Fone (16) 322.2882 – Jaboticabal – SP 

 

 

 Outras informações: 

      NE@D - Núcleo de Educação a Distância 

      Tel: (16) 2101-1086     E-mail: ead@mouralacerda.edu.br 

       Horário de atendimento: de segunda a sexta-feiras, das 7:00h  às 13:00h  

 

Leia atentamente os Tutoriais. Eles responderão suas dúvidas, tanto na área 

Pedagógica quanto na área Tecnológica. Bom curso! 
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