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  Como acessar o AVA?  

Para entrar no seu AVA acesse o link http://ava.fvj.br/ ou abra o site da FVJ em 

http://fvj.br/ e clique em “Plataforma EAD”, como mostrado na Figura 6.  

Figura 1 - Acesso ao AVA pelo site da FVJ.  

 

Ao abrir a Tela de login (Figura 7), entre com suas credenciais e clique em “Acessar”. É 

possível selecionar a opção “lembrar identificação de usuário” para salvar suas credenciais 

para acessos futuros. Lembre-se que, inicialmente, a identificação/e-mail é seu número de 

matrícula e a senha é sua data de nascimento com 8 dígitos, conforme mostrado na Seção 

Figura 2 - Tela de login do AVA.  
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Como recuperar o acesso ao meu AVA?  

Se você esqueceu suas credenciais não precisa se preocupar. Para recuperar o acesso a 

sua conta basta clicar no local correspondente da tela de autenticação, conforme mostrado 

na Figura 3.    

Figura 3 - Tela de login (recuperação de senha).  

 
  

A Figura 4 mostra a tela que será exibida na sequência. Insira sua identificação de usuário 

ou endereço de e-mail para restabelecer seu acesso. Um e-mail será enviado para você 

com mais informações.  

 

 

Figura 4 - Tela de recuperação de senha.  
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Como navegar no meu AVA?  

A navegação do seu AVA mostrado na Figura 5.  

1: Esta é a barra de opções, onde é possível receber notificações, verificar suas 

mensagens, atualizar seu perfil, configurar preferências e sair da sua conta.  

2: Este é um painel ne navegação com as principais funcionalidades do AVA, que dá acesso 

a ferramentas como calendário, arquivos privados e as disciplinas que você está 

matriculado.   

3: Aqui aparecerá seu nome e sua foto.  

4: Neste botão é possível configurar as informações que aparecerão na sua tela inicial.  

5: Neste bloco aparecerá o detalhamento das disciplinas que você está matriculado no 

semestre. Para abrir a disciplina e acessar seus respectivos materiais, basta clicar nos 

nomes das disciplinas correspondentes.  

6: Aqui aparecerá alguns blocos de informações detalhadas, como seus arquivos privados, 

usuário conectados no momento e próximos eventos no calendário.  

  

  

Figura 5 – Funcionalidades da tela inicial do AVA.  
  

  


