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ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO DIÁRIO ONLINE 

Atualizado em 1º/6/2020 

Professor e professora, para melhor organização do preenchimento do Diário on line, 

seguem, abaixo, algumas orientações: 

 

1. Estamos realizando a retomada do calendário letivo com aulas mediadas por 

tecnologias, portanto, o diário online deve ser preenchido a cada semana. O estudante 

que acompanhar a aula via Google Meet, não precisará postar as atividades 

realizadas, pois terá frequência validada no ato; o estudante que não estiver no Meet, 

continuará com acesso ao link de gravação da aula e ao Plano, a fim de que possa 

postar a/as atividade/s realizada/s, sem quaisquer prejuízos. No caso da não 

realização de atividades pelos estudantes, solicitamos seu contato com o aluno e a 

coordenação do curso no intuito de verificar se o mesmo está com dificuldades no 

acesso, compreensão da atividade, ou outro motivo que seja relevante a este momento. 

O professor deve fazer o registro das faltas em documento reservado para seu controle 

de frequência. Sugerimos esse encaminhamento pois temos casos de alunos com 

dificuldades de acesso e ao olharem as faltas sentem-se desestimulados na 

permanência do curso. 

 

2. O Plano de Ensino deverá ser revisitado e reorganizado, no sentido de repensar 

os conteúdos e verificar os processos de avaliação; se houver necessidade, retomar o 

Plano postado no começo do semestre e atualizá-lo. Importante que fique aqui 

registrado que haverá o acréscimo de 4 aulas ao seu Diário, exceto as disciplinas 

definidas pelo Curso, considerando o remanejamento para cumprimento de carga-

horária de aulas práticas e que dependem de condições especiais para execução.  

 

3. Nosso retorno às atividades normais está previsto para o dia 1º de junho. 

Qualquer alteração será amplamente divulgada a partir de comunicado oficial da 

Reitoria. 
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4. Atente ao preenchimento do Cronograma de Aulas – postado no Google 

Classroom – a fim de que haja coerência entre o Plano de Ensino e o Cronograma a 

ser executado. Ainda, você deve disponibilizar o Cronograma no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, para que os estudantes tenham acesso e consigam, também, se 

organizar. 

 

5. No Diário on line, no item em que você apresenta os conteúdos ministrados, 

você deverá colocar também a seguinte informação: aula mediada por tecnologias, 

com atuação do professor da disciplina e disponibilização do Plano de Aula no AVA; 

 

6. Serão inclusas 4 datas adicionais no Diário on line (no campo em que são 

apresentadas as datas das suas aulas), exceto se a sua disciplina apresenta uma 

condição especial, conforme remanejamento para cumprimento de carga-horária de 

aulas práticas e que depende de condições singulares para execução.  

 

7. Sobre o preenchimento do Diário on line, é importante considerar algumas 

questões: 

a) no campo ENCONTROS, em que há 3 abas – F (frequência), A (avaliação) e C 

(conteúdo) -, você deverá registrar, na aba CONTEÚDO, no item 

OBSERVAÇÕES, se se trata de aula obrigatória ou aula adicional, conforme 

Cronograma postado no AVA; 

b) não haverá a aba AVALIAÇÃO nas aulas adicionais, portanto, não se preocupe 

se não a encontrar; 

c) nas aulas adicionais, a aba FREQUÊNCIA será preenchida a título de registro 

para certificação posterior, não sendo computada essa frequência como parte 

do mínimo exigido para aprovação na disciplina. 

 

ESTÁ COM DÚVIDAS? 

Acesse: suporteonline@unesc.net | WhatsApp: 048996441887  

De segunda à sexta-feira das 07h30 às 22h40 

Sábados das 07h30 às 18h 
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MANUAL PARA DOCENTES: 

ORIENTAÇÕES PARA AULAS MEDIADAS POR RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

Caro/a professor/a! 

Estamos vivendo uma situação excepcional em nossa sociedade, e você é nosso parceiro 

para a proposta de uma solução inovadora. De 1º de abril até o retorno da presencialidade, 

as atividades acadêmicas dos cursos de graduação da modalidade presencial da UNESC serão 

ministradas com recursos de tecnologia virtual. 

Você deverá interagir com os acadêmicos de forma síncrona, com encontros em tempo 

real. Contamos com você, professor/a, para mantermos a excelência no percurso formativo de 

nossos/as estudantes!  

A seguir, apresentaremos instruções para a condução de tais atividades, que devem 

considerar as disciplinas que estão sob sua responsabilidade neste semestre letivo. 

 

ETAPAS DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS AULAS MEDIADAS POR RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

a. Revisite seu Plano de Ensino, a partir do qual suas atividades serão organizadas; 

b. Cada aula presencial será substituída por uma aula on-line, que ocorrerá com 

recursos de virtualidade; 

c. Essas aulas on-line deverão ser estruturadas seguindo o “Plano de Aulas 

MEDIADAS POR RECURSOS TECNOLÓGICOS”, o qual está disponível no Anexo I deste 

Manual. Para cada aula, você deverá estruturar um Plano; 

Obs.: caro/a professor/a, é importante salientar que o Plano de que tratamos aqui para 

planejamento de sua aula MEDIADAS POR RECURSOS TECNOLÓGICOS sugere uma 

possibilidade de organização; caso você tenha interesse e domínio para desenvolver de outra 

forma sua aula, fique à vontade, desde que envie o Plano ao coordenador ao qual está 

vinculada sua disciplina, e que esteja clara a dinâmica da aula e a comunicação com a turma. 

Lembremos de que o processo de inovação perpassa pela autonomia no processo de ensino e 

aprendizagem. 
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d. Semanalmente, você deverá encaminhar por e-mail os “Planos de Aulas 

MEDIADAS POR RECURSOS TECNOLÓGICOS” ao Coordenador do Curso em que está 

alocada a respectiva disciplina; 

e. Durante a semana, você deverá disponibilizar o mesmo período de tempo de 

sua aula presencial (ex: 4 créditos = 3h e 20 minutos, 2 créditos = 1h e 40 minutos) 

para a aula síncrona, via Google Meet; 

f. Recomenda-se que o seu material contenha, pelo menos, os seguintes 

elementos: 

1) Abertura: Aula ao vivo, via Google Meet, explicando ao acadêmico como 

será conduzida a aula on-line; 

2) Desenvolvimento: material de apoio para o desenvolvimento do conteúdo 

da aula on-line. Algumas sugestões são: leitura e aprofundamento teórico em 

textos (capítulo de livros da Biblioteca Digital, e-books, artigos científicos), 

apresentações em Power point, vídeos, podcasts, links, entre outras 

possibilidades em diferentes formatos; 

Obs.: importante atentar-se ao tamanho do material a ser postado para os estudantes, 

com um máximo de 5MB, para que o sistema suporte. 

3) Finalização: atividade avaliativa a ser executada pelo/a acadêmico/a. Algumas 

sugestões são: lista de exercícios, fórum, questionário, produção textual, entre outros. 

g. Antes do início de sua aula, você deverá postar, no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (Moodle ou Learning Loop), os materiais produzidos para a aula 

MEDIADAS POR RECURSOS TECNOLÓGICOS: 

a) Plano de aula on-line (arquivo word ou PDF); 

b) Link para acesso ao Google Meet, para aula síncrona; 

c) Materiais de apoio para o desenvolvimento (criar pasta, anexar arquivo, 

disponibilizar link); 

d) Atividade avaliativa (arquivo postado em word ou pdf pelo professor em 

que o aluno posta na pasta indicada pelo professor). 

Recomenda-se, também, que você disponibilize uma pasta na sala da disciplina, no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle ou Learning Loop), para os/as acadêmicos/as 

postarem as atividades avaliativas de cada aula. Ainda, que as pastas das atividades avaliativas 
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permaneçam abertas até o encerramento do semestre, sem haver necessidade de mencionar 

isso aos estudantes.  

 Coloque-se a disposição para esclarecimento de dúvidas, para respostas a e-

mails, chats, fóruns, entre outros; 

 Realize a correção da atividade avaliativa e envie feedbacks, individuais ou 

coletivos, em um prazo máximo de sete dias após o prazo estipulado para a conclusão 

dessas atividades avaliativas. 

 

AVALIAÇÕES E FREQUÊNCIAS 

 

a. o estudante que acompanhar a aula via Meet, não precisará postar as atividades 

realizadas, pois terá frequência validada no ato; 

b. o estudante que não estiver no Meet, continuará com acesso ao link de gravação 

da aula e ao Plano, a fim de que possa postar a/as atividade/s realizada/s, sem 

quaisquer prejuízos; 

c. quando o estudante, que não participou do Meet, não fizer as postagens, o 

Professor deverá entrar em contato com ele, para que seja oportunizada sua 

participação; se não houver retorno, a coordenação deverá ser acionada para contatar 

o estudante e evitar a evasão; 

d. a avaliação, apresentada no Plano, em espaço próprio para tal, ou seja, 

somente se houver uma avaliação em sua aula ou a partir dela, poderá ser realizada 

de forma síncrona ou assíncrona, sendo respeitados os critérios claros de sua execução, 

os quais apresentados aos estudantes;  

e. Reitera-se a importância de retorno da correção das avaliações, a fim de que o 

processo de aprendi\agem aconteça com cuidado e atenção â formação acadêmica; 

f. O peso da nota das atividades avaliativas ficará a critério do/a professor/a, e 

deverá ser informado no Plano;  

g. Importante pensar nas possibilidades de recuperação para as avaliações cujas 

notas não atingirem a média institucional. 
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POSSIBILIDADES DE ATIVIDADES AVALIATIVAS ON-LINE 

 

Na sequência, apresentamos algumas sugestões de atividades avaliativas. 

 

 Fórum de dúvidas: onde o/a professor/a fica a disposição para esclarecer 

dúvidas dos acadêmicos. Nele, pode ocorrer também a postagem de um/a 

comentário/problematização do/da professor/a sobre determinado assunto para, a 

partir daí, interagir com os estudantes; 

 Fórum de pesquisa: em que o aluno faz uma pesquisa sobre determinado 

assunto/tópico e posta. No final, haverá várias interações a respeito de um mesmo tem.  

 Resumo: onde o aluno posta o arquivo no AVA / Moodle, seguindo as diretrizes 

estabelecidas pelo professor (título no sistema Moodle: Tarefa); 

 Produção de comentário sobre algum tópico/assunto: onde o aluno posta o 

arquivo no AVA / Moodle, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo professor (título no 

sistema Moodle: Tarefa); 

 Chat: módulo de atividade que permite que os participantes possam interagir 

em tempo real. 

 

PROFESSOR, SUA MOTIVAÇÃO É FUNDAMENTAL! 

 

Envie um e-mail para os alunos, informando-os a respeito da postagem dos materiais no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem; 

Incentive seus acadêmicos a manusearem os materiais postados; 

Envie mensagens acolhedoras e de motivação. Estamos vivendo um tempo excepcional, 

mas o nosso comportamento deve ser caloroso, como habitualmente somos na UNESC; 

Monitore os acadêmicos que não estão participando das atividades; ele/a pode estar 

precisando do seu apoio; 
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Mantenha contato frequente com o Coordenador do Curso, fornecendo a ele indicativos 

sobre o desempenho de suas turmas; 

Se surgirem dúvidas, consulte o Assessor Pedagógico de sua área de conhecimento. 

 

ESTÁ COM DÚVIDAS? 

Acesse: suporteonline@unesc.net | WhatsApp: 048996441887  

De segunda à sexta-feira das 07h30 às 22h40 

Sábados das 07h30 às 18h 
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TUTORIAL PARA REUNIÕES E AULAS REMOTAS VIA GOOGLE MEET 

 

Este manual foi desenvolvido pela Assessoria Pedagógica da Diretoria de Ensino 

de Graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), para introduzir 

o uso da ferramenta Google Meet entre os Professores da UNESC. A ferramenta 

possibilita fazer chamadas de áudio e vídeo em salas virtuais, ao vivo ou gravadas, 

sem necessidade de instalação de aplicativos, segurança de conexão criptografada, 

com performance garantida para até 100 participantes e simplicidade visual para não 

deixar seus colaboradores confusos. Recomendamos a leitura de todas as etapas para 

a utilização eficiente desta ferramenta. 

 

1. COMO ACESSAR O GOOGLE MEET 

Para ter acesso ao Google Meet, entre em seu navegador de internet e acesse seu 

e-mail institucional (@unesc.net). 
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Após entrar em seu e-mail, clique no ícone do Google Apps, no canto superior 

direito, e localize o aplicativo do Google Meet. 

 

2. COMO INICIAR UMA REUNIÃO OU AULA 

Após entrar no aplicativo do Google Meet você será direcionado para a página 

principal. Nela você terá informações de data e horário, além do link para iniciar a 

reunião ou aula. 
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Após clicar no link, uma janela abrirá solicitando a inclusão de um apelido ou 

código para sua reunião ou aula. Nesse momento você poderá digitar o nome da 

sua sala. Recomendamos a utilização do Tema da Reunião ou Aula ou Conteúdo da 

Reunião ou Aula. 

 

 

Após entrar em sua sala, seu navegador solicitará permissão para ativar seu 

microfone e câmera. Recomendamos que o faça para melhor aproveitamento da 

ferramenta. Além disso, observe que estão disponíveis comandos para ativar/desativar 

o áudio e vídeo. 
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Na mesma tela há um menu de Configurações que lhe ajudará a selecionar a 

webcam e microfones que serão usados durante a reunião ou aula, bem como a 

possibilidade de alterar a qualidade de vídeo (caso a velocidade da internet estiver 

mais lenta). 
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Após configurar o áudio e o vídeo para sua reunião ou aula, você está pronto para 

iniciar! 

 

 

3. COMO CONVIDAR OS PARTICIPANTES 

3.1 Reuniões e aulas ao vivo 

Após a criação da sala virtual, um endereço (URL) é exibido para que o Professor 

possa copiá-lo e transmiti-lo aos alunos. O aluno deverá abrir um navegador em seu 

notebook, tablet ou smartphone e inserir o caminho para conectar-se na sala de 

reuniões ou aula virtual. 
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Se o professor preferir, poderá adicionar os convidados, manualmente, por e-mail. 

 

 

Durante a reunião ou aula, ao vivo, o Professor poderá verificar os alunos que estão 

assistindo, bem como interagir por meio de um chat, localizado no canto superior 

direito. 
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3.2 Reuniões e aulas gravadas 

O Professor poderá optar por gravar sua reunião ou aula e disponibilizar aos 

alunos, posteriormente, via AVA/Moodle ou por e-mail. 

 

A gravação será adicionada, automaticamente (em alguns minutos), ao Google 

Drive e, também, enviada via e-mail ao professor. 

 

4. APRESENTANDO 

Durante a reunião ou aula é possível apresentar ou compartilhar a tela de seu 

equipamento para ilustrar sua apresentação (e.g. Power Point ou pdf). Há duas formas 

de fazê-lo: Apresentar a tela inteira ou apresentar uma janela, usando a barra de 

comandos que está à direita do rodapé da tela. 
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Na apresentação da tela inteira, permite exibir todo o conteúdo de seu 

equipamento, independente dos programas ou aplicativos que manipula durante a 

apresentação. Neste caso, é como se o Professor espelhasse sua tela ao aluno. 

 

 

Já na apresentação de uma janela, o Professor poderá selecionar apenas uma 

janela de seu equipamento, que será utilizada na reunião ou aula. 
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5. ENCERRANDO A REUNIÃO OU AULA 

Após o Professor completar sua reunião ou aula, basta desligar a chamada, no 

botão central. Se a reunião ou aula estiver sendo gravada, é nesse momento em que 

o Google Meet avisará que a gravação será enviada para o Google Drive e para o e-

mail. 

 

 

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES 

Professor, 

em caso de dúvidas ou problemas com essa ferramenta, por favor entre em contato 

com a Assessoria Pedagógica Universitária (assessoriapedagogica@unesc.net). 

Estamos à disposição para maiores informações. 
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TUTORIAL PARA COMPARTILHAMENTO DE VÍDEOS 

PELO DRIVE DO GOOGLE 

 

1. DISPONIBILIZANDOO SEU VÍDEO NO DRIVE PARA E-MAILS NÃO INSTITUCIONAIS 

 

Após a gravação do seu vídeo através do Google Meet, você deverá abri-lo no drive 

do seu e-mail. 
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Para abrir as configurações de compartilhamento do vídeo, você deverá clicar nos três 

pontinhos    no canto superior direito. 

 

 

Ao clicar, aparecerão algumas opções. Selecione a opção “compartilhar”. 
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Na janela “Copiar link”, clique em “alterar”. 

 

 

Clique onde está escrito “Universidade do Extremo Sul Catarinense”. Após isso, selecione a 

opção “qualquer pessoa com o link” 
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Depois de modificadas as configurações de compartilhamento, basta clicar em “concluído”. 

 

 

2. PARA LIBERAR OU BLOQUEAR O DOWNLOAD DO VÍDEO 

 

Na mesma tela de opções de compatilhamento, clique na engrenagem         na janela 

“Compartilhar com pessoas e grupos” 
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Escolha as opções desejadas e marque. Lembramos que, para o Suporte Online fazer o 

download do vídeo, as duas opções devem estar marcadas. Caso o professor compartilhe o 

link diretamente com os alunos, aconselhamos desmarcar as duas opções. 

 

Após selecionadas as opções desejadas, clique na flecha  para voltar. 

 

O último passo é clicar em “concluído”. Pronto! Agora você pode compartilhar o seu conteúdo 

com segurança. 
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DÚVIDAS E INFORMAÇÕES 

Professor, 

em caso de dúvidas ou problemas com essa ferramenta, por favor entre em contato com o 

Suporte Online (suporteonline@unesc.net). 

Estamos à disposição para maiores informações. 
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TUTORIAL MOODLE PRESENCIAL 

 

O Moodle é uma plataforma gratuita para gestão e desenvolvimento de 

atividades em Ambientes Virtuais de Aprendizagens, nas modalidades Presencial 

e na Educação a Distância (EaD).  

Utilizado em nossa Universidade para acadêmicos na modalidade 

presencial que estão cursando entre a 1ª e 5ª fase, estamos em processo de 

migração das demais fases. 

 

 Acessos: 

 
APP: ava.unesc.net  
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 Visão geral do ambiente - acadêmicos: 
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 Visão geral do ambiente - professores: 
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 Visão geral do ambiente - tutores: 
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ATIVIDADES DOS TUTORES POR SEMANA 

 

S1 Encontro Presencial. 

S2 
- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Iniciar a correção da atividade S1. 

S3 

- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Finalizar a correção da atividade S1 e iniciar a correção da atividade S2; 

- Tirar relatório da atividade S1; 

- Criar um arquivo (alunos que não estão fazendo as atividades). Uma atividade 

não realizada, iniciar contato. 

S4 

- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Finalizar a correção da atividade S2 e iniciar a correção da atividade S3; 

- Tirar relatório da atividade S2; 

- Criar um arquivo (alunos que não estão fazendo as atividades). Uma atividade 

não realizada, iniciar contato. 

S5 

- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Finalizar a correção da atividade S3 e iniciar a correção da atividade S4; 

- Tirar relatório da atividade S3; 

- Criar um arquivo (alunos que não estão fazendo as atividades). Uma atividade 

não realizada, iniciar contato. A partir de 3 atividades não realizadas, encaminhar 

para a monitoria (monitoriaead@unesc.net). 

S6 

- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Finalizar a correção da atividade S4 e iniciar a correção da atividade S5; 

- Tirar relatório da atividade S4; 

- Criar um arquivo (alunos que não estão fazendo as atividades). Uma atividade 

não realizada, iniciar contato. A partir de 3 atividades não realizadas, encaminhar 

para a monitoria (monitoriaead@unesc.net). 

S7 

- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Finalizar a correção da atividade S5 e iniciar a correção da atividade S6; 

- Tirar relatório da atividade S5; 

mailto:monitoriaead@unesc.net
mailto:monitoriaead@unesc.net
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- Criar um arquivo (alunos que não estão fazendo as atividades). Uma atividade 

não realizada, iniciar contato. A partir de 3 atividades não realizadas, encaminhar 

para a monitoria (monitoriaead@unesc.net). 

S8 

- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Finalizar a correção da atividade S6 e iniciar a correção da atividade S7; 

- Tirar relatório da atividade S6; 

- Criar um arquivo (alunos que não estão fazendo as atividades). Uma atividade 

não realizada, iniciar contato. A partir de 3 atividades não realizadas, encaminhar 

para a monitoria (monitoriaead@unesc.net). 

S9 

- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Finalizar a correção da atividade S7 e iniciar a correção da atividade S8; 

- Tirar relatório da atividade S7; 

- Criar um arquivo (alunos que não estão fazendo as atividades). Uma atividade 

não realizada, iniciar contato. A partir de 3 atividades não realizadas, encaminhar 

para a monitoria (monitoriaead@unesc.net). 

S10 

- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Finalizar a correção da atividade S8 e iniciar a correção da atividade S9; 

- Tirar relatório da atividade S8; 

- Criar um arquivo (alunos que não estão fazendo as atividades). Uma atividade 

não realizada, iniciar contato. A partir de 3 atividades não realizadas, encaminhar 

para a monitoria (monitoriaead@unesc.net). 

S11 

- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Finalizar a correção da atividade S9 e iniciar a correção da atividade S10; 

- Tirar relatório da atividade S9; 

- Criar um arquivo (alunos que não estão fazendo as atividades). Uma atividade 

não realizada, iniciar contato. A partir de 3 atividades não realizadas, encaminhar 

para a monitoria (monitoriaead@unesc.net). 

S12 

- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Finalizar a correção da atividade S10 e iniciar a correção da atividade S11; 

- Tirar relatório da atividade S10; 

- Criar um arquivo (alunos que não estão fazendo as atividades). Uma atividade 

não realizada, iniciar contato. A partir de 3 atividades não realizadas, encaminhar 

para a monitoria (monitoriaead@unesc.net). 

S13 - Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

mailto:monitoriaead@unesc.net
mailto:monitoriaead@unesc.net
mailto:monitoriaead@unesc.net
mailto:monitoriaead@unesc.net
mailto:monitoriaead@unesc.net
mailto:monitoriaead@unesc.net
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- Finalizar a correção da atividade S11 e iniciar a correção da atividade S12; 

- Tirar relatório da atividade S11; 

- Criar um arquivo (alunos que não estão fazendo as atividades). Uma atividade 

não realizada, iniciar contato. A partir de 3 atividades não realizadas, encaminhar para 

a monitoria (monitoriaead@unesc.net). 

 

S14 

- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Finalizar a correção da atividade S12 e iniciar a correção da atividade S13; 

- Tirar relatório da atividade S12; 

- Criar um arquivo (alunos que não estão fazendo as atividades). Uma atividade 

não realizada, iniciar contato. A partir de 3 atividades não realizadas, encaminhar para 

a monitoria (monitoriaead@unesc.net). 

S15 

- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Finalizar a correção da atividade S13 e corrigir a atividade S14; 

- Tirar relatório das atividades S13 e S14; 

- Criar um arquivo (alunos que não estão fazendo as atividades). Uma atividade 

não realizada, iniciar contato. A partir de 3 atividades não realizadas, encaminhar para 

a monitoria (monitoriaead@unesc.net); 

- Revisão de conteúdo (AVA Moodle). 

S16 
- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Avaliação Presencial. 

S17 
- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Provas dos casos especiais e ajustes. 

S18 
- Responder e tirar dúvidas dos alunos (chat e e-mail); 

- Avaliação de Recuperação. 

 

  

mailto:monitoriaead@unesc.net
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TUTORIAL PARA CONVERTER A APRESENTAÇÃO 

DE POWERPOINT EM VÍDEO COM NARRAÇÃO 

 
Este manual foi desenvolvido para introduzir o uso das apresentações no Microsoft 

PowerPoint em áudio e vídeo para os professores da UNESC. A partir do Microsoft 

PowerPoint é possível transformar a apresentação de slides em vídeo, além de gravar 

e sincronizar narração de voz. Recomendamos a leitura de todas as etapas para a 

utilização eficiente desta ferramenta. 
 

Passo 1: 

Após criar a apresentação em PowerPoint, escolha Inserir > Áudio > Gravar áudio. 
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Passo 2: 

 

Selecione gravar          e comece a falar. 

 

 

Passo 3: 

 

Para revisar a gravação, selecione parar      e em seguida, selecione executar  
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Passo 4: 

 

Para mover o clipe, marque e arraste o ícone de áudio para o local desejado no slide. 

 

 

Passo 5: 

 

Após criar as gravações por slide, clique em Arquivo> Exportar e em seguida, Criar Vídeo; 
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Passo 6: 

 

Use a opção Usar Narrações e Tempos Gravados; 
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Passo 7: 

 

Clique em Criar Vídeo e salve com o nome de sua preferência (pode demorar alguns minutos 

para salvar); 

 

 

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES 

 

Professor, 

em caso de dúvidas ou problemas com essa ferramenta, por favor entre em contato com a 

Assessoria Pedagógica (assessoriapedagogica@unesc.net). 

Estamos à disposição para maiores informações. 
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PROPOSTAS DE AVALIAÇÃO EM PERÍODO DE 

AULAS MEDIADAS POR TECNOLOGIAS 

 

Proposta de avaliação 

 

De acordo com o Regimento Geral da UNESC, especificamente a partir do Art. 

86º, a avaliação fundamenta-se em princípios processuais, os quais buscam a 

formação integral do acadêmico a partir de critérios múltiplos e convergentes. Esses 

aspectos têm suas bases fundamentadas nas políticas de ensino de graduação da 

universidade, as quais ensejam a formação do acadêmico a partir de um currículo 

flexível, contextualizado, pro- blematizador e interdisciplinar. Importante colocar que, 

de acordo com o documento, há obrigatoriedade de 3 avaliações, sendo 2 individuais. 

A partir desses pressupostos, e consi- derando o período de excepcionalidade atual, a 

avaliação da disciplina de XXX, no curso de XXXX da UNESC, será baseada nos 

seguintes itens: 

 

 Avaliação I – XXXXXX – XX/XX/2020 

 Avaliação II – XXXXX – XX/XX/2020 

 Avaliação III – XXXX – XX/XX/2020 

 

Ademais, destacam-se, ainda, outros aspectos importantes: 

1. O professor reserva-se o direito de alterar, somente de maneira bilateral, a 

aplica- ção dos instrumentos de avaliação destacados nesse documento. 

2. No caso de ausência nas avaliações, o acadêmico deve se submeter aos procedi- 

mentos institucionais previstos para a recuperação de conteúdo. 
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Sugestões para as avaliações: 

a) fórum de discussão; 

b) produção de gêneros avaliativos: paper, fichamento, resenha, resumo; 

c) elaboração de eslaides com critérios de avaliação; 

d) quiz avaliativo; 

e) proposição de questões discursivas a serem postadas no AVA; 

f) outras que o professor julgar adequadas à turma e à fase. 

 

Informações importantes a serem consideradas: 

a) Peso das avaliações; 

b) Critérios avaliativos claros; 

c) Pensar em atividades avaliativas as quais já sejam de conhecimento dos 

estudantes, ou que não sejam de difícil entendimento; 

d) Pensar, para cada avaliação, uma possibilidade de recuperação, haja vista a 

ideia de que se trata de um processo. 
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MANUAL DE INSTRUÇÕES AOS ESTUDANTES 

 

Prezado(a) acadêmico(a): 

A seguir, estão as instruções sobre como você dará sequência às suas atividades 

acadêmicas mediadas por recursos tecnológicos com os professores de suas 

disciplinas. Alguns pontos preliminares: 

 Estamos adotando ações emergenciais, para uma situação emergencial; 

 Tudo o que estamos propondo, está amparado pelas mais consistentes vias 

legais; 

 As ações sugeridas possuem o acompanhamento da Assessoria Pedagógica da 

UNESC, dos Coordenadores do Curso, e fazem parte do portfólio de ações do 

INOVA UNESC; 

 Participem das atividades. É em tempos como estes que somos incitados a fazer 

a diferença. 

  

SOBRE AS AULAS 

a) Você terá aulas mediadas por tecnologias, de forma síncrona, via Google Meet. 

Os Professores apresentarão seu planejamento para a semana de aula e estarão 

disponíveis para retirar dúvidas e discutir o conteúdo trabalhado durante todo o 

período de aula; 

b) O/a professor/a postará no AVA/Moodle o material de apoio necessário para a 

execução da aula, com base nas orientações que lhe serão fornecidas, como leituras, 

vídeos, podcasts, entre outras possibilidades; 

c) O/a professor/a disponibilizará, também pelo AVA/Moodle, a organização de 

seu planejamento de aula, com algumas das questões descritas abaixo: 

 Conteúdo; 

 Objetivos de aprendizagem; 
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 Descrição das atividades, com definição de prazo de entrega; 

 Quiz ou Fórum de debates sobre o que fora estudado; 

 Avaliação da aprendizagem. 

d) Após conhecimento do planejamento da aula, você desenvolverá as atividades 

dentro dos prazos sugeridos para a postagem. 

 

SOBRE AS AVALIAÇÕES 

a) Cada professo/a, ao definir seu planejamento de aula, elaborará uma atividade 

avaliativa, a qual deverá ser realizada e/ou postada por você, via ambiente virtual.. 

Elas poderão ocorrer de diferentes formas, como as já citadas – Quiz/Fórum -, além 

de outras. Todas elas serão esclarecidas com detalhes pelo Professor/a. 

 

SOBRE O AVA 

a) O planejamento de cada professor/a sera postado semanalmente, o que 

significa que você deve realizar a atividade avaliativa proposta respeitando o prazo 

estipulado pelo professor; 

b) Haverá espaço próprio para postagens de material de apoio para seus estudos; 

c) Haverá, também, espaço adequado para você tirar suas dúvidas e fazer 

questionamentos aos monitores; 

d) Os monitores serão capacitados para o uso dos ambientes virtuais da 

Universidade e estarão disponíveis em dias e horários que serão divulgados pela 

Universidade. 

SOBRE A PRESENÇA REGISTRADA EM DIÁRIO 

a) As presenças serão computadas tão logo seja feita a postagem da atividade 

solicitada pelo/a professor/a. 

ESTÁ COM DÚVIDAS? 

Acesse: suporteonline@unesc.net | WhatsApp: 048996441887  

De segunda à sexta-feira das 07h30 às 22h40 e sábados das 07h30 às 18h. 

 



    

60 
CLIQUE AQUI PARA VOLTAR AO SUMÁRIO 

  

ORIENTAÇÕES AOS COORDENADORES SOBRE O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO 

ENSINO DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL E A DISTÂNCIA 2020/1 

 

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC 

 

Pró-Reitora Acadêmica 

Profa Dra. Indianara Reynaud Toreti 

 

Diretoria de Ensino de Graduação 

Prof. Me. Marcelo Feldhaus 

 

Setor de Avaliação Institucional 

Equipe 

 

Thiago Henrique Almino Francisco 

(Coordenador) 

 

Andrigo Rodrigues 

Anne Marie Scoss 

Bruna Felisberto Posnik 

Julia dos Santos Gonçalves 
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A Avaliação do Ensino de Graduação é um processo formativo desenhado para 

contribuir com o desenvolvimento do curso e com a formação docente no contexto da 

Universidade. Seus resultados subsidiam o acompanhamento do Projeto Pedagógico 

do Curso, proporcionam elementos para a organização das atividades de formação 

continuada docente, além d de reconhecer as oportunidades que a UNESC possui para 

o fortalecimento das competências do Professor.  

Nesse sentido, esse documento tem o objetivo de apresentar informações essenciais 

para que o processo de sensibilização junto aos discentes e docentes, quais sejam: 

 O período da  avaliação do Ensino de Graduação 2020/1 ocorrerá entre 

os dias 1º a 11 de julho, pelo Link: https://webapp8.unesc.net/avaliacao 

 É muito importante que tenhamos um índice alto de participação, para que 

seja possível subsidiar ações que nos ajudem a aprimorar as atividades 

formativas e, também, os processos de avaliação realizados pelo 

MEC/INEP; 

 Os instrumentos estão adaptados para o período de excepcionalidade que 

estamos vivendo, portanto recomenda-se que cada coordenador possa 

conhecer, com o seu colegiado, os itens da avaliação e a escala adotada, 

que serão apresentados ao final desse documento; 

 Recomenda-se que antes do preenchimento, os docentes do NDE possam 

realizar um momento de sensibilização com os estudantes e outra com os 

docentes, para explicar a todos os significados e os fundamentos de cada 

questão. O Google meet é uma excelente ferramenta para isso, já que 

comporta 250 participantes por chamada; 

 O tempo de preenchimento médio é de 15 minutos. Recomenda-se que os 

coordenadores indiquem aos estudantes sobre a importância do 

preenchimento do questionário ser realizado de forma responsável e 

evitando qualquer tipo de viés; 

 É muito importante, também, que os estudantes e professores tenham 

ciência do instrumento, antes de preenchê-lo. Isso ajudará na fidedignidade 

dos resultados; 
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 As disciplinas de estágio e/ou TCCs, não são avaliadas nesse processo, uma 

vez que cada curso possui regulamentos próprios de acompanhamento e 

avaliação destas disciplinas, cuja participação do NDE é fundamental. 

 Recomenda-se, ainda, que cada professor compartilhe o link de acesso ao 

instrumento no início de suas aulas síncronas. 

 Além dos indicadores, a escala de resposta e os pesos foram alterados, 

conforme seguem: 

Resposta da Escala Utilizada¹ 
Peso 

Atribuído 

Concordo Totalmente (CT) 5 

Concordo em parte (CP) 4 

Indiferente (I) 3 

Discordo em parte (DP) 2 

Discordo totalmente (DT) 1 

Não sei avaliar (NSA) - 

Não respondeu (NR) - 

  ¹ Nas 

Avaliações Institucionais internas promovidas pelo SEAI usualmente se atribui os pesos de 0 a 10 às escalas de likert utilizadas. 
Como o INEP/MEC adota escalas de 1 a 5 para valorar os resultados de avaliação externa de instituições e de cursos, isso fez com 
que se refletisse sobre a possibilidade de gradativamente aderir a esta escala nacional com vistas a facilitar a compreensão da 
comunidade interna e externa de que um conceito 4 ou 5 atribuído, por exemplo, à um curso ou serviço não é um resultado 
negativo, muito pelo contrário. Dessa forma, quando um segmento observar um conceito 4 ou 5, tanto em resultados internos 
quanto externos, terá a real percepção de qualidade conferida ao indicador avaliado. 

 

Na sequência, os indicadores que compõe a avaliação que será aplicada: 
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O SEAI está a disposição para ajudar no processo de Sensibilização. Para tanto, 

basta que o contato seja feito com o Prof. Thiago Francisco. 

 

Para melhorar, tem que avaliar! 

 

ESTÁ COM DÚVIDAS? 

E-mail: seai@unesc.net  

Professor Thiago Francisco: 48-9.9161-7521 
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TUTORIAL PARA CRIAÇÃO DO E-MAIL INSTITUCIONAL UNESC 

 

1. CRIANDO O E-MAIL INSTITUCIONAL 

 

Para criar o e-mail institucional, você precisa acessar www.unesc.net/webmail. 

Após isso, você deverá clicar em Crie sua nova conta de e-mail @unesc.net: 

 

Basta preencher os campos com os seus respectivos dados. Em até 24h você 

receberá uma confirmação no endereço de e-mail secundário (cheque a caixa de 

Spam, caso não receba na Caixa de Entrada). 
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Após receber a confirmação, você já pode entrar no seu e-mail institucional! Acesse 

novamente www.unesc.net/webmail, clicando em Faça seu login aqui. 

 

ESTÁ COM DÚVIDAS? 

Acesse: suporteonline@unesc.net | WhatsApp: 048996441887  

De segunda à sexta-feira das 07h30 às 22h40 

Sábados das 07h30 às 18h 

  



    

75 
CLIQUE AQUI PARA VOLTAR AO SUMÁRIO 

 

  

TUTORIAL AMBIENTE DO PROFESSOR: FUNCIONALIDADES 

 

Acesso: 
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Menu: 

 

Dashboard: 

  



    

77 
CLIQUE AQUI PARA VOLTAR AO SUMÁRIO 

Turmas: 

 

Encontros: 
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Detalhes de um aluno: 

 

Faltas de um aluno: 

 

Notas de um aluno: 
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Criação da frequência: 

 

Frequência: 
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Envio de faltas por e-mail: 

 

Criação da avaliação: 
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Notas: 

 

Edição da avaliação: 
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Envio de notas por e-mail: 

 

Criação da recuperação: 
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Conteúdo ministrado: 

 

Plano de Ensino: 
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Objetivo Geral da disciplina: 

 

Objetivos específicos da disciplina: 
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Conteúdo programado: 

 

Novo item de conteúdo ministrado: 
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Atividade de extensão: 

 

Metodologia de Ensino Aprendizagem: 
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Critérios de Avaliação: 

 

Bibliografia básica: 
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Novo item de bibliografia básica: 

 

Bibliografia complementar: 
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Novo item de bibliografia complementar: 
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Importação do Plano de Ensino: 

 

Relatórios: 
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Fechamento do Diário: 

 

Reabertura do Diário: 
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Pós - Ata Parcial 
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Colégio – Avaliação Atitudinal: 

 

Cadastro de Avaliação Atitudinal: 
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Envio da Avaliação Atitudinal para os responsáveis: 

 

Progressive web apps: 
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FLUXO DE ACESSO DO AVA 
(Learning Loop e Moodle) 

 
Learning Loop: 

 

Professores já estão mais familiarizados com os processos do AVA (antigo) 

1. Fóruns/Chat 

2. Material Pedagógico 

3. Aulas 

4. Atividades e publicações 

 

A metodologia adotada para as aulas Online:  

 

1) Criar pastas semanais de conteúdo das suas aulas, no recurso 

“Atividades/Publicações” 

Clique em Novo Recurso; Crie uma Pasta, renomeie a pasta da seguinte maneira: 

EX: “Pasta” SEMANA 1 – 01/04 – 08/04 – AULAS ONLINE 

2) Com a pasta criada, agora você pode organizar o seu conteúdo referente a 

semana; de acordo com a sua metodologia. (Vídeo aulas, PDF, Links de vídeos 

complementares, TEXTOS, etc.) Vou explicar cada um, bem rapidamente! 

 

DICA: Organize os conteúdos de sua aula todas em uma pasta em seu computador 

antes de subir elas para o AVA. Você pode, inclusive, nomear as pastas conforme o 

indicado pela Diretoria de Ensino, assim fica mais fácil pensar os conteúdos por 

completo. 
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Moodle: 

 

1) Acesse o portal do AVA no site da Unesc. Para ter acesso ao novo AVA Moodle, 

clique em “Graduação 1ª à 5 fase”, INSIRA o seu login e senha (o mesmo do outro 

sistema); 

 

2) A tela inicial com todas as suas disciplinas será aberta. Não se preocupe, as 

salas de aula e os participantes de cada uma delas são organizadas pelas secretarias 

de curso. ACESSE uma de suas salas. 

 

3) A página da sua sala vai abrir da seguinte forma: AVISOS, mas vamos usar o 

FÓRUM/CHATS, para uma conversa mais direta com os acadêmicos e participantes da 

sala. MATERIAL PEDAGÓGICO/AULAS; E o que vamos usar mais especificamente 

nesse momento, ATIVIDADES E PUBLICAÇÕES. E na coluna da direita, a Relação dos 

participantes da sala. 

 

VAMOS EDITAR nossa SALA, agora. 

 

4) Para iniciar a edição de seu Ambiente virtual, VÁ até o topo em uma 

ENGRENAGEM no canto superior direito. CLIQUE nela e você vai ver (etc. etc. etc.) 

CLIQUE em ATIVAR EDIÇÃO, não em EDITAR CONFIGURAÇÕES. Ao completar essa 

opção, o seu Ambiente Virtual fica totalmente disponível para edição, e alguns LÁPIS 

vão aparecer ao lado de todos as seções. RECOMENDAMOS que as configurações da 

página permaneçam assim, para facilitar a navegação do aluno. 

 

5) Para começar a subir os seus materiais, VÁ até ADICIONAR TÓPICOS. CLIQUE, 

e uma janela perguntando o número de seções vai aparecer. DIGITE 1 (uma seção) e 

em seguida “adicionar tópicos”. Uma seção vai ser criada logo abaixo das 

ATIVIDADES/PUBLICAÇÕES. VAMOS EDITAR o título do tópico. (LEMBRANDO: 

Trabalhamos com tópicos para que a formatação seja padrão e de interface mais 

amigável para o usuário. CLIQUE em “editar” / “editar tópico”. MARQUE a caixa de 

seleção PERSONALIZADO, para habilitar a edição personalizada. A metodologia que 
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a DIRETORIA DE ENSINO elaborou para adequar nossas demandas online, é criar a 

página obedecendo o seguinte padrão. “SEMANA 1 – dd-dd de Abril – Aula Online”. 

CLIQUE em “salvar mudanças”. Pronto, agora seu ambiente online foi criado. Vamos 

agora ver como organizar os conteúdos dentro da sala. 

 

6) DICA: Organize o conteúdo no seu computador pessoal em uma “Pasta” com o 

mesmo nome, organizados pelos cursos de Graduação. Ex: “Semana1 – dd-dd de Abril 

– Aula Online - Enfermagem”. 

Com isso, organize um Plano de Aula semanal, em PDF ou Doc. Para subir para a 

sua sala no Moodle, VÁ em “Adicionar uma atividade ou recurso”; uma janela com 

uma série de recursos irá abrir. ESCOLHA o recurso, “Arquivo” e CLIQUE em adicionar. 

COLOQUE o nome, e DESÇA um pouco até a seção “Selecionar arquivos”. CLIQUE 

no ícone que parece uma folha dobrada, ou arraste o arquivo que você criou em sua 

pasta anteriormente. CLIQUE em “escolher arquivo”, e em seguida “Enviar este 

Arquivo”. DESÇA a barra de rolagem e CLIQUE em “salvar e voltar ao curso”. Você 

precisa fazer isso toda vez que adicionar uma atividade ou recurso, ou então não serão 

salvas suas alterações. 

Já na página home da sala, você pode CLICAR em “Editar” para – “Editar 

Configurações”; “Mover para a direita” para reposicionar o conteúdo; “Ocultar”, se 

desejar que o aluno não visualize mais; “Duplicar”, para criar uma cópia com a mesma 

configuração e “Excluir” para deletar. 

 

7) Para locar conteúdos semelhantes em um mesmo lugar, você pode criar uma 

pasta. Para isso basta “Adicionar uma atividade ou recuso”; ESCOLHER “Pasta” e 

ADICIONAR. No campo “Descrição” você pode acrescentar mais informações sobre os 

conteúdos postados ali. Ao CLICAR sobre a pasta, temos a noção de como o aluno vai 

visualizar o conteúdo, podendo, inclusive, FAZER o DOWNLOAD da pasta inteira. Para 

Voltar, CLIQUE no “link” da Sala de aula virtual, em AZUL na linha de endereço. 

 

8) Mas e se você quiser postar links externos, de vídeos do Youtube, páginas de 

Blogs, sites, áudios, Galerias de Fotos, etc??? Para isso, precisamos que você CRIE uma 

nova “página” em “Adicionar uma atividade ou recuso”, pois desta forma o aluno vai 
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permanecer dentro do ambiente virtual, não dispersando sua atenção na vastidão da 

internet. Vamos descobrir como? 

VÁ em “Adicionar uma atividade ou recuso” em “Página” e CLIQUE em adicionar. 

NOMEIE a página com preferir. No campo “descrição” você vai poder anexar todos os 

conteúdos de forma rápida e muito simples, utilizando dos recursos da “barra de 

ferramentas” logo acima. Vamos ver um a um: 

 

1 – LINK: Você pode inserir um link externo, sem mesmo precisar baixar o conteúdo 

para o seu computador ou sua sala virtual, apenas pelo endereço URL. CLIQUE, e 

uma janela de inserte irá abrir, coloque o endereço url e APERTE em “criar link”. 

2 – INSERIR ou EDITAR IMAGEM: Você pode inserir uma imagem do seu 

computador. 

3 – INSERIR ou EDITAR ARQUIVO DE ÁUDIO E VÍDEO: Você pode subir um arquivo 

de vídeo apenas com o link, com os materiais que você está gravando e enviando 

para o pessoal da Assessoria Pedagógica. Vamos pegar um exemplo: Coloque o 

link na barra “URL de origem do vídeo” e em seguida CLIQUE  em “Inserir arquivos 

de mídia”. Automaticamente uma janela será criada dentro da caixa de conteúdo. 

NÃO ESQUEÇA DE “SALVAR E VOLTAR PARA O CURSO”. RECOMENDAMOS que 

as fotos e os vídeos fiquem alinhados no CENTRO. 

 

9) Vamos Adicionar uma TAREFA agora. Para que os alunos possam cumprir 

atividades criadas por vocês para fixação dos conteúdos. CLIQUE em ““Adicionar uma 

atividade ou recuso” e vamos ADICIONAR “Tarefa”. INSIRA O NOME da tarefa, e uma 

breve descrição se preferir. Ao descrever sua tarefa, NÃO ESQUEÇA de habilitar a 

caixa de seleção “Exibir descrição na página do curso”, e a mensagem vai aparecer na 

home da sala para o aluno. Você também pode acrescentar arquivos para ilustrar a 

Tarefa, da mesma forma que fizemos nos exemplos anteriores. 

Mas é IMPORTANTE programar a disponibilidade da Tarefa, e vamos fazer isso 

agora. 

1 - DESÇA um pouco a barra de rolagem e você vai ver uma opção 

“Disponibilidade”. 
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CONFIGURE a data inicial em “Permite envios a partir de” e a data final da 

atividade em “Data da entrega”. 

IMPORTANTE: AQUI é importante que as datas de entrega e data limite sejam a 

mesma. Você pode configurar o horário de aceitação da atividade, para o horário 

de sua aula presencial, facilitando a sua organização.   

IMPORTANTE 2: DESABILITE a caixa de seleção na opção “Lembre-me de avaliar 

por”. Essa opção são será necessária no momento.  

2- Agora vamos configurar o tipo de envio. DESÇA a barra de rolagem até “Tipos 

de envio”. Temos duas opções: “texto online”, para o aluno responder diretamente 

no Ambiente Virtual; ou “Envio de Arquivo”, para que o aluno resolva sua atividade 

em seu computador e depois suba o arquivo.  

ENUMERE a quantidade de respostas que devem ser enviadas, 1 (UMA). Tamanho 

máximo para o envio é de 15mb (para não sobrecarregar o servidor). E os “tipos 

de arquivos aceitos”, recomendamos: “Arquivo de apresentação” e “Arquivos de 

documentos de texto”, SELECIONE na caixa de seleção e então “SALVAR 

MUDANÇAS”. 

 

Pronto, sua tarefa está configurada, basta CLICAR em “Salvar e voltar ao curso”. 

Quando as respostas começarem a surgir. CLIQUE no link da atividade que você criou, 

e acesse “Ver todos os envios”. Imediatamente a relação dos alunos que entregaram 

as respostas aparecera. CLICANDO sobre o nome deles, você terá acesso aos seus 

conteúdos. CLICANDO em “Nota”, você poderá Numericamente e/ou com um breve 

feedback. Para finalizar, CLIQUE em “Salvar mudanças”. 

 

10) Mas e para falar com todos online, como me comunicar pelo Moodle? Fácil! 

Você pode mandar mensagens individuais, escolhendo os alunos, professores ou 

coordenadores de curso, na barra lateral. CLICANDO no ícone “envelope” a 

mensagem vai diretamente para a pessoa escolhida, por e-mail e por uma notificação 

do AVA moodle.  

Mas se você precisa enviar um recado para todos os alunos, referente ao seu plano 

de aula online? Você vai precisar entrar na opção “Fórum de Notícia” e CRIAR um 

tópico referente ao assunto. 
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CLIQUE em “Fórum de Notícias”, vamos “acrescentar um novo tópico”. DIGITE o 

assunto do tópico. Ex: Aviso Importante sobre Semana 2. E escreva sua mensagem 

normalmente como em um email. Ao finalizar sua mensagem, CLIQUE em “Enviar 

Mensagem ao fórum”. 

 

IMPORTANTE: Você poderá realizar alterações somente no intervalo de 30 minutos, 

após este tempo, vai precisar criar outro tópico.   

 

IMPORTANTE ULTRA MEGA TOP MASTER BASTER: 

Ao finalizar a edição da sua sala. VÁ até a engrenagem NOVAMENTE e CLIQUE 

em “Desativar Edição”, assim você não perderá nenhum conteúdo que foi organizado. 

 

ESTÁ COM DÚVIDAS? 

Acesse: suporteonline@unesc.net | WhatsApp: 048996441887  

De segunda à sexta-feira das 07h30 às 22h40 

Sábados das 07h30 às 18h 
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COMO CRIAR TAREFA DE LEITURA EM E-BOOK 

 

Através da Minha Biblioteca, base de e-books da Biblioteca Central 

Eurico Back, da UNESC, é possível criar tarefas de leitura para os alunos 

selecionando um ou mais capítulos e intervalos de páginas. 

Para isso, faça a pesquisa do e-book no Sistema de Informação da 

Biblioteca (Pergamum). Depois, clique no cadeado que está ao lado do título e insira 

seu código e senha para acessar o livro escolhido, que será apresentado conforme 

a figura abaixo. Clique em home, conforme a seleção. 

 

 

 

Nesta página é apresentado em destaque o último livro lido. É possível fazer 

a busca por outro título no campo Pesquisa ou criar a tarefa com o livro apresentado. 

Clique na opção Criar tarefa.  
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Aqui aparecem os livros de tarefas anteriores. Para criar uma tarefa de 

leitura em um novo livro, clique em Criar nova 
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Na sequência são apresentados os livros lidos por você. Clique no livro 

desejado. 

 

 

 

Selecione as opções de leitura: capítulo, parte do texto e outros.  
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Insira as informações de acordo com a opção escolhida. 

 

 

 

Dê um nome a atividade e clique em Concluído. 
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Após, é apresentado um link para ser enviado aos alunos pelo AVA, por e-

mail, ou mesmo inserindo no plano de aula, entre outros. 

 

 

No seu usuário (login) ficam salvas as suas recomendações de leitura. 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: O acadêmico precisa estar conectado à Minha Biblioteca para poder acessar qualquer 

livro da base. Para isso, deverá pesquisar um livro (não necessariamente o livro indicado para leitura). 

Entrar inserindo login e senha.  

 Depois, deverá acessar o link enviado pelo professor. 
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