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1. Introdução ao AVA 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) visa oferecer aos alunos diferentes espaços para 

possibilitar a construção coletiva do conhecimento e do desenvolvimento da aprendizagem. É o 

espaço em que o Centro Universitário Moura Lacerda desenvolve suas atividades on-line, isto é, na 

modalidade a distância, oferecidas por meio da Plataforma Moodle. 

O AVA é uma plataforma direcionada para produzir e gerenciar atividades educacionais 

baseadas na Internet e/ou em redes locais. Trata-se de um sistema que gera ambientes de ensino e 

de aprendizagem, também conhecidos como e-learning. A Plataforma Moodle permite a 

administração das atividades de ensino, e é desenhado para ajudar os educadores a obter alto padrão 

de qualidade em atividades educacionais.  

No AVA, todas as disciplinas em que o aluno está matriculado são denominadas “Cursos”. Por 

exemplo, se o aluno estiver matriculado na disciplina Matemática I, para o AVA ele estará matriculado 

no “curso Matemática I”. 

Agora que você entendeu os conceitos iniciais, vamos iniciar nossas atividades utilizando a 

plataforma!  
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2. Acessando o AVA 

 

Existem duas opções de acesso ao AVA: 

 Por meio do link direto; 

 Por meio do Portal Educacional. 

 

Antes de iniciar o acesso, verifique se seu dispositivo possui as seguintes configurações 

recomendadas: 

 

Desktop Mobile 

Chrome Mobile Safari 

Firefox Google Chrome 

Safari   

Edge   

Internet Explorer   

NOTA 
Navegadores desatualizados e com problemas de compatibilidade conhecidos: 
 

 Internet Explorer 10 e versões anteriores; 

 Safari 7 e versões anteriores. 
 

Recomendamos que você mantenha seu navegador atualizado. 
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Opção 1- Acesso por meio do link direto 

 

Acesse o endereço https://ava.mouralacerda.edu.br e informe o usuário e senha. 

 

 

 

ATENÇÃO: 

Caso você tenha alguma dificuldade no acesso, clique no link “Esqueci minha senha”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Informe seu código de usuário, 

senha e clique no botão “Entrar”. 

https://ava.mouralacerda.edu.br/
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Opção 2 – Acesso por meio do Portal Educacional. 

 

Acesse o Portal Educacional por meio do link http://portal.mouralacerda.edu.br e efetue o 

login. 

  

 

 

Logo após o acesso, clique no botão “Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)”: 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

 

  

A) Informe seu código de usuário, 

senha e clique no botão “Acessar”. 

B) clique aqui para “Acessar”. 

http://portal.mouralacerda.edu.br/
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3. Acessando os cursos inscritos 

 

Após efetuar o login na plataforma é possível visualizar os cursos matriculados clicando no 

botão “Página Inicial”: 

 

 

 

Ao acessar o curso, será aberta uma tela onde é possível verificar os materiais disponibilizados 

para estudo.  Eles estarão divididos em tópicos, sendo: 

 Materiais Básicos; 

 Materiais Complementares; 

 Vídeos; 

 Atividades; 

 Fóruns; 

A) Clique no botão “Acesso” para 

acessar o curso desejado.  
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B) Este menu permite a navegação entre os 

cursos matriculados, participantes e outros. 

C) Caso deseje visualizar uma atividade 

ou material, clique no item desejado. 
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4. Arquivos privados 

 

O recurso “Arquivos privados” permite que você salve arquivos na plataforma para utilização 

futura. Por exemplo, suponha que você tem uma atividade para entregar em formato de texto. É 

possível iniciar a construção desse texto em seu dispositivo, salvar na plataforma, recuperar 

posteriormente, concluí-la e, por fim, enviar para análise do professor. 

 

 

 

 

A) Clique no botão “Arquivos privados” 

para acessar a página. 

B) Clique no ícone “Adicionar” para fazer 

o upload do arquivo privado. 
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C) Clique no botão “Browse...” para 

selecionar o local do arquivo. 

D) Selecione o arquivo desejado e clique 

em “Abrir”. 
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F) Clique no botão “Salvar mudanças”. 

E) Informe o nome do arquivo e clique 

em “Enviar este arquivo”. 



                                      

                                                                 TUTORIAL DA PLATAFORMA AVA                      VERSÃO DO ALUNO  
                                                                     
                                                                 

Última atualização: 27/02/2019 

 

                                                                                                                                             

 

5. Mensagens 

 

O recurso “Mensagens” permite que você se comunique com as pessoas matriculadas em seu 

curso ou com o professor. 

 

 

 

 

 

A)  Clique no botão “Participantes”. 

B)  Selecione o participante para compartilhar 

informações via mensagem. 
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C)  Clique no botão “Mensagens”. 

D)  Digite a mensagem desejada e 

clique em “Enviar”. 
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6. Calendário 

 

O recurso “Calendário” permite que você visualize eventos criados pelos professores, como 

entrega de atividades ou até mesmo que você crie seus próprios eventos para lembrete futuro. 

 

Eventos criados pelo aluno 

 

 

 

A) Clique em “painel” de depois em 

“Calendário”. 

B) Clique sobre o dia desejado para 

agendar algum evento ou atividade. 
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C) Informe o nome do agendamento e 

clique em “Salvar”. 

D) Agendamento marcado. 
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Visualizando os eventos criados pelo professor 

 

 

   

 

 

 

E) Clique sobre o agendamento caso 

deseje excluir, visualizar ou editá-lo. 

A) Clique sobre o agendamento que o 

professor criou. 
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DICA: 

Clicando no nome do curso, é possível navegar para página principal do mesmo. 

 

  

B) Confira as informações sobre o 

evento. 
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7. Painel 

 

A função “Painel” permite uma visão geral de cursos, mensagens, participantes e atividades 

em calendário. 

 

 

 

 

 

A)  Clique em “Painel”. 

B)  Aqui, você pode conferir os cursos em 

andamento, não iniciados e encerrados. 
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C)  Clicando em “Linha do tempo” podemos 

visualizar as atividades pendentes. 

D) Ao lado direito, são apresentados os recursos do 

painel de maneira resumida, onde você pode visualizar 

os “Arquivos privados”, “Usuários On-Line”, 

“Calendário” e “Próximos Eventos”. 
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8. Visualizando as notas 

 

Clicando em “Notas”, você poderá visualizar o relatório das notas publicadas pelo professor 

durante o andamento do curso. 

 

 

 

 

 

 

 

A) Clique em “Notas” para 

acessar o relatório das notas. 

B) Aqui você poderá conferir suas notas. 

Se desejar, clique sobre a atividade para 

visualizar mais detalhes. 
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C) Clique em “comentários” para enviar 

um comentário. 

D) Informe o comentário no 

campo de texto e clique em 

“Salvar comentário”. 
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E) Note que o comentário foi postado para 

que o professor possa visualizá-lo. 

F) Para excluir o comentário postado, 

basta clicar no ícone da lixeira. 
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9. Dúvidas e informações 

 

Contate-nos através do e-mail ead@mouralacerda.edu.br.  


