
 

 

 

  



 

 

O QUE É EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 

 “(…) modalidade educacional na qual a mediação didático-

pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre 

com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 

atividades educativas em lugares ou tempos diversos(…) 

“(decreto 5622/2005). 

 Trata-se de uma modalidade educativa e não uma 

metodologia 

COMO FUNCIONA UM CURSO NA MODALIDADE À 

DISTÂNCIA 

 Alunos e tutores interagem em um ambiente virtual; 

 O processo de aprendizagem exige disciplina e maior 

dedicação dos alunos; 

 Os tutores são facilitadores, guias na aprendizagem do  

aluno; 

 As atividades e acesso ao ambiente virtual podem ser 

realizados a qualquer momento, sem um lugar ou hora 

determinada; 

 Há prazos que precisam ser observados – conforme as 

atividades definidas pelo professor tutor. 

  



 

 

1º Passo – Acesse o site da instituição www.fvj.br, ao entrar no site 

deverá procurar o ícone PLATAFORMA EAD e clicar. Este ícone 

se posiciona logo abaixo do banner do site. 

 

 
 

2º Passo – Inserir no campo 

como mostra na imagem o seu 

usuário e senha, em seguida 

clicar no botão acessar. O 

usuário é a sua matrícula na 

instituição e a senha padrão 

para o primeiro acesso é 

fvj2016. 

 
IMPORTANTE: A plataforma de EAD é homologada com o navegador GOOGLE 

CHROME e compatível com o sistema operacional ANDROID e IOS para dispositivos 

móveis.  

http://www.fvj.br/


 

 

Caso você não possua a matrícula confira no cartão de identificação. 

O mesmo utilizado por você ao entrar no campus ou em algum 

boleto de mensalidade. 

 

 

 

 

 

3º passo – Você visualizará a tela de boas vindas da plataforma com 

algumas instruções. E conheça o menu de navegação global, com 

acesso ao curso (disciplina), atualizações, configurações, 

publicações e muito mais.  

 

 

 
 

Clique em fechar 

para iniciar a 

utilização da 

plataforma 



 

 

IMPORTANTE: acesse o menu de navegação/ configurações/ informações 

pessoais e troque a senha padrão por uma pessoal, para o aumento da segurança 

do seu acesso.  

 

 

 

 

 

 

Digite uma senha segura e confirme em seguida clique em enviar. 

 

Clique em 

alterar senha. 



 

 

 

 

 

4º Passo – Conhecendo Minha Instituição.  

 

 Ferramentas  

o Avisos  

o Calendário (Aqui você poderá montar o seu calendário 

e verificar o calendário da disciplina e visualizar 

eventos agendados pelo professor) 

o Tarefas  

o Minhas notas,  

o Enviar E-mail (com essa ferramenta é possível enviar e-

mail para os alunos ou professores da disciplina),  

o Informações Pessoais (Atualizar suas informações ex: e-

mail, telefone e senha de acesso) 

 Disciplinas  

Acessando a disciplina. 

 

 

https://sagah.blackboard.com/webapps/blackboard/execute/announcement?method=search&context=mybb&handle=my_announcements&returnUrl=/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_71_1&tabId=_1_1&forwardUrl=index.jsp
https://sagah.blackboard.com/webapps/blackboard/execute/viewCalendar?calcontext=personal&view=day&filter=showAll&returnUrl=/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_71_1&tabId=_1_1&forwardUrl=index.jsp
https://sagah.blackboard.com/webapps/blackboard/execute/taskEditList?returnUrl=/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_71_1&tabId=_1_1&forwardUrl=index.jsp
https://sagah.blackboard.com/webapps/gradebook/do/student/viewCourses?returnUrl=/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_71_1&tabId=_1_1&forwardUrl=index.jsp
https://sagah.blackboard.com/webapps/blackboard/execute/myEmailTool?returnUrl=/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_71_1&tabId=_1_1&forwardUrl=index.jsp
https://sagah.blackboard.com/webapps/blackboard/execute/personalInfo?returnUrl=/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_71_1&tabId=_1_1&forwardUrl=index.jsp


 

 

 

 

5º Passo – Acessando a disciplina. Aqui aparecerá a lista das 

disciplinas que o você está matriculado e o nome do professor. 

Clique para acessá-la. 

 
 

Na tela ao lado mostra a 

apresentação da 

disciplina, Unidades de 

Aprendizagem e o livro 

da disciplina.  

 

 

 

 

 

A unidade de aprendizagem é a peça-chave de todos as disciplinas. 

As Unidades de Aprendizagem são 

desenvolvidas didaticamente, incluindo 

objetivos de aprendizagem claros e 

atividades problematizadas, que 

colocam o aluno frente a frente com 

situações que poderão ser encontradas 



 

 

em sua prática. Os conceitos são apresentados tanto em resumos 

dialógicos quanto em livros originais consagrados, disponíveis 

como ebooks dentro da Unidade de Aprendizagem. 

 

6º Passo – Clique em UNIDADES DE APRENDIZAGEM no lado 

direito da tela aparecerá todas as unidades da disciplina. Cada uma 

delas contém uma estrutura de aprendizagem e o mais importante, 

é o DESAFIO e EXERCÍCIOS a serem cumpridos. Clique em uma 

para iniciar os estudos.  

 

7º Passo – Aqui você poderá navegar pela unidade: Home, 

Apresentação, Desafio, Infográfico, Conteúdo do Livro, Dica do 

Professor, Exercícios, Na Prática e 

Saiba +. 

 



 

 

Não se esqueça de responder seu 

Desafio e Exercícios da unidade. 

No desafio você poderá responder 

diretamente na caixa de texto ou 

selecionar um arquivo para enviar. 

IMPORTANTE: Todas as unidades de aprendizagem deverão 

ser cumpridas pelos alunos. O DESAFIO e EXERCÍCIOS 

realizados no prazo para ser registrado presença e serem avaliação pelo professor. 

 

DISCIPLINAS INSTITUCIONAIS 

 METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 LIDERANÇA  

 LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL 

 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 

 

UNIDADE 1 

 Estará disponível depois de 22/08/2016  

 Desafio e exercício data limite para realização: 28/08/2016 

UNIDADE 2 

 Estará disponível depois de 26/09/2016 

 Desafio e exercício data limite para realização: 02/10/2016 

UNIDADE 3 

 Estará disponível depois de 24/10/2016 

 Desafio e exercício data limite para realização: 30/10/2016 

UNIDADE 4 

 Estará disponível depois de 21/11/2016 

 Desafio e exercício data limite para realização: 27/11/2016 

 



 

 

DISCIPLINA DE PRÁTICAS GERENCIAIS 

 

UNIDADE 1  

 Desafio e exercício data limite para realização: 21/08/2016 

UNIDADE 2 

 Desafio e exercício data limite para realização: 04/09/2016 

UNIDADE 3 

 Desafio e exercício data limite para realização: 25/09/2016 

UNIDADE 4 

 Desafio e exercício data limite para realização: 09/10/2016 

UNIDADE 5  

 Desafio e exercício data limite para realização: 30/10/2016 

UNIDADE 6 

 Desafio e exercício data limite para realização: 20/11/2016 

UNIDADE 7 

 Desafio e exercício data limite para realização: 04/12/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


