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Caros alunos, 

Você está iniciando sua carreira universi tária e queremos que realize com 

sucesso suas  formação profissional, desde as primeiras etapas. Este tutorial se constitui 

em um Guia de Orientações para que você conheça um conjunto de informações, 

diretrizes e procedimentos que oferecerão meios para que desempenhe, com êxito, as 

disciplinas na modalidade de Educação a Distância – EAD. 

Leia-o atentamente! É muito importante que você o conheça bem, pois ele 

informará os instrumentos e os critérios delineados para desenvolver seu curso sob esse 

novo paradigma educacional que vem caracterizando o século XXI, que combina 

encontros presenciais e a utilização da web, para aulas virtuais. 

As disciplinas oferecidas na modalidade semipresencial , isto é, na modalidade a 

Distância - EAD, requerem dedicação, estudo e uma atenção redobrada em relação 

àquelas disciplinas cursadas na forma inteiramente presencial.  

Assim, você, aluno, deverá dedicar especial atenção ao Portal do Aluno, 

disponibilizado na Internet, por meio do site do Moura Lacerda,  especificamente em 

relação AVA-Plataforma Virtual de Aprendizagem- Moodle que é a ferramenta 

educacional utilizada  para suas atividades na modalidade  virtual. 

Ressaltamos que o acesso à Plataforma, com sua senha de acesso, para verificação 

de aulas, exercícios e demais informações sobre as disciplinas semipresenciais deverá 
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ser realizado semanalmente, para evitar surpresas e perdas de prazo. O ideal é que você 

acesse e monitore seu próprio desempenho pelo menos um dia na semana.  

Consulte regularmente os cronogramas e calendários referentes ao local em que 

você estuda, a(s) disciplina(s) em  que está cursando e a postagem  de aulas e textos, 

efetuadas  pelos professores, na AVA. A leitura das aulas é fundamental!  

Uma  prática não recomendável é deixar para estudar os conteúdos  da disciplina 

apenas às vésperas das provas Saiba que esse procedimento é responsável por grande 

parte das dificuldades enfrentadas por alunos. 

Duas agendas de compromissos: 

Você terá duas agendas à serem seguidas. Uma delas será constituída por aulas 

presenciais e a outra por aulas virtuais 

Nos dias agendados paras as aulas presenciais, você deverá acompanhar as 

explicações do professor referentes as aulas disponibilizadas na Plataforma Educacional, 

eliminando as suas dúvidas  durante a aula. A leitura dos  tutoriais  e dos objetos de 

aprendizagem será fundamental para  o bom  desempenho durante os encontros 

presenciais e atividades virtuais.  

A agenda de aulas virtuais constitui-se em momentos específicos para você 

realizar seus trabalhos na web. Para otimização de seu tempo, aproveite os horários das 

aulas virtuais para o estudo das aulas e dos textos e/ ou para responder às questões e 

atividades avaliativas agendadas pelos professores. Visite a Plataforma com frequência! 

Saiba que as atividades avaliativas, também estarão disponibilizadas na 

Plataforma Moodle , via internet e deverão ser realizados dentro das datas  agendadas 

por seu professor.  A Plataforma bloqueia qualquer atividade fora do prazo estabelecido 

previamente. Assim, não deixe  para  responder aos exercícios no último dia e nos 

últimos minutos! Lembre-se, também, que não serão aceitos exercícios em folhas de 

papel, uma vez que a disciplina na modalidade semipresencial - EAD requer o uso da 

ferramenta, via internet. Todos aqueles  que perderam as datas agendadas, por falhas 

individuais,  não terão  as notas correspondentes as Atividades Avaliativas . Saiba que 

isso, certamente, refletirá nas notas bimestrais! Caso ocorra algum motivo, devidamente 

comprovado, para eventual perda de prazo, entre em contato com seu professor com os 

documentos comprobatórios!  



 

 

    Se você encontrar problemas com as ferramentas tecnológicas educacionais, não 

hesite em contatar o suporte técnico no Setor de Informática (16) 2101-1038. 

 

 

A equipe técnica responsável pelas disciplinas oferecidas na modalidade 

semipresencial recebe, semanalmente, relatórios sobre o número de alunos que 

acessaram o Portal, o dia e o horário, a duração dos acessos, bem como a finalização ou 

não das atividades solicitadas pelos docentes.  

Finalizando esse nosso encontro, lembramos que o uso das ferramentas 

educacionais é uma tendência mundial cada vez mais valorizada pelas empresas 

corporativas. Caracteriza, portanto, um caminho sem volta na educação, pois a inclusão 

digital espelha um novo paradigma de cidadania educacional!   

 

 

Para dúvidas e sugestões entre em contato com a Coordenadoria da EAD: 

ead@mouralacerda.edu.br 

Tel: (16) 2101 1086  

Horário de atendimento: 07h às 13h 

 

 

Bons estudos e sucesso! 
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