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COMO ACESSAR A PLATAFORMA?COMO ACESSAR A PLATAFORMA?
Clique no link do site: “Já sou Ateneu”, depois “sou Aluno”, e posteriormente 

“acesso ao “EAD”. Por fim, clique no item “Digital/EAD”.

Quando estiver no AVA, digite:

Nome de usuário: número de sua matrícula.

Senha: informação cedida no ato de sua matrícula.

Caso esqueça a senha, clique em “esqueceu seu usuario e senha?”.

Depois clique em “minhas disciplinas”.

Número da sua matrícula

Informação cedida no ato da sua matrícula

Esqueceu o seu usuario e senha?

Esta é a página de sua disciplina on-line: na página de apresentação, estão as 
informações sobre regras e datas. 

Fique atento!
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Verifi que no calendário as datas das 
atividades e das avaliações.

Atividades a serem realizadas pelos alunos:

1. Apresentar-se à turma no fórum de apresentação dos participantes;

2. Ler o e-book que consta nas unidades de estudo;

3. Responder as 4 atividades dentro do prazo;

4. Clicar nos links indicados por seu tutor;

5. A prova presencial será agendada por você. Clique no link de agendamento na 
“central do aluno”.

PASSO A PASSO DO FÓRUMPASSO A PASSO DO FÓRUM

O fórum é um espaço de estudo, discussão e expressão de ideias, sendo um 
momento de interação entre alunos e tutor. Por isso, sua constante participação é fun-
damental.

Regras:
• Leia o material da disciplina e verifique a pergunta do fórum;
• Elabore um texto com suas palavras;
• Comente a resposta de um colega;
• Cuidado com o plágio em relação às respostas de seus colegas e aos textos 

da internet, pois você deve apresentar um texto pessoal;
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• Os tutores avaliarão as respostas de acordo com a pergunta solicitada, com 
o conteúdo da unidade e com a clareza. Textos com plágio e com respostas 
insuficientes serão avaliados com nota “zero”, como “insatisfatório”;

• Caso os tutores solicitem a modificação das respostas, você terá até 3 dias 
antes do encerramento para postar as modificações;

• O feedback das respostas dos fóruns só será possível até 3 dias antes do 
encerramento do fórum. 

Clique em “responder” a pergunta de seu tutor.

Após abrir uma caixa, digite sua resposta e clique em “enviar mensagem 
ao fórum”.
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COMO RESPONDER O QUESTIONÁRIO?COMO RESPONDER O QUESTIONÁRIO?

Assim que abrir o questionário, marque as opções das questões. Depois clique 
em “próximo” e, por fim, clique em “enviar tudo e terminar”.
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Logo você receberá um feedback de sua nota em “revisão”.

Para você visualizar suas notas no AVA, clique em “nota”. Posteriormente, 
acompanhe a realização das atividades, as postagens das notas e o feedback de 
seu tutor.
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Mapa de notas:

COMO RESPONDER A ATIVIDADE?COMO RESPONDER A ATIVIDADE?
Na barra à direita, clique em “Atividades para NP1” e depois clique em “ativida-

de avaliativa” e responda corretamente. Você poderá repetir a atividade até 3 dias antes 
do fechamento dela. Fique atento aos prazos.
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Maratona do conhecimento: É um evento acadêmico que ocorre mensalmente 
por meio de palestras agendadas e transmitidas no YouTube. Você deverá assistir a 
paletra e responder um questionário postado por seu tutor. Essa atividade equivale a 
1,0 ponto de sua nota da NP1.

Os tutores também deixarão disponíveis links para vídeos e textos comple-
mentares para ampliar seu conhecimento. Clique neles.

Os alunos devem entrar em contato com seu tutor via plataforma, e 
não via e-mail! Para isso, clique apenas em “converse com o seu tutor”.

PERGUNTAS FREQUENTESPERGUNTAS FREQUENTES

1. Como acessar a plataforma?

 Clique no site da UniAteneu em “Já sou Ateneu”. Depois clique em “Acesso ao 
EAD”, por fim, clique em “digital/EAD”.

• Nome de usuário: número de sua matrícula;

• Senha: informação enviada no ato de sua matrícula;

• Ao acessar a plataforma, clique em “minhas disciplinas”.

2. O que significa AVA?

Ambiente Virtual de Aprendizagem. Trata-se de sua sala de aula virtual.

3. Ambiente Virtual de Aprendizagem é o mesmo que portal do Aluno?

Não. O Ambiente Virtual de Aprendizagem é nossa sala de aula virtual. Local em 
que os alunos cursarão as disciplinas. No aluno on-line ou no portal do aluno, você 
terá acesso a informações sobre notas de todas as disciplinas e sobre as possibilidades 
de fazer requerimentos. 

4. Como o aluno que trabalha aos sábados deve proceder com relação às provas 
e às aulas agendadas?

O aluno deverá, com antecedência, solicitar uma declaração na secretaria do-
cente para apresentar no trabalho. 

5. Como faço para recuperar minha senha de acesso?

No momento de seu acesso, clique em “Já esqueceu seu número e senha?”.
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7. Como é composta a nota?

NP1

+

NP2

/2
Atividades virtuais Unidades

I, II, III e IV +
Maratona do Conhecimento

0 - 10 pontos

Prova Global 0 - 10 pontos

Os alunos terão direito de realizar a segunda chamada da prova presencial e a
avaliação final. Veja o calendário!

8. Como faço para enviar as atividades pelo AVA?

Na primeira página do Ambiente Virtual de Aprendizagem, temos o “manual do 
Aluno EAD”, o qual ensina o passo a passo para enviar as atividades por meio do AVA, 
além de um vídeo.  A UniAteneu também dispõe de monitores nos laboratórios de infor-
mática que estão disponíveis para auxiliar os alunos das disciplinas on-line.

Fique atento aos prazos!

9. Quem precisará fazer a prova final?

Aluno com a média entre NP1 e NP2 abaixo de 7,0. Ou seja, entre 4,0 e 6,9.

10. Qual é a nota que preciso obter para passar na prova final?

 É muito simples!

 A prova vale de 0 a 10, com 8 questões fechadas e 2 abertas;

 É só pegar a média das NPs e subtrair por 10.

 Ex.: estou com 6,0 na NP1 e 5,0 na NP2 a média é 5,5.

   5,5 – 10: 4,5

 Esta será a nota que você deve obter na prova fi nal para passar na disciplina: 4,5.

11. Como faço para saber quais serão os dias de meus encontros on-line?

Você encontrará essa informação dentro da sala virtual. Lá estarão os horários, 
os locais e os dias dos encontros. Tudo postado pelos professores.

Seja bem-vindo!
Bons estudos!
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Nossas Unidades:

Campus Messejana
Av. Coletor Antônio Gadelha, 621 – Messejana – Fortaleza – CE | Tel.: 0800 006 1717

Campus Lagoa de Messejana
Rua Manuel Arruda, 70 – Messejana – Fortaleza – CE | Tel.: 0800 006 1717

Harmony – Bezerra de Menezes
Av. Humberto Monte, 2929 – Rodolfo Teófi lo – Fortaleza – CE | Tel.: 0800 006 1717

Campus Aldeota
Rua Carlos Vasconcelos, 1774 – Aldeota – Fortaleza – CE | Tel.: 0800 006 1717

São Gonçalo do Amarante
Rua Major Adelino, 63 – Centro – São Gonçalo do Amarante – CE | Tel.: 0800 006 1717

Siqueira
Av. Augusto dos Anjos, 1915 – Siqueira – Fortaleza – CE | Tel: 0800 006 1717

Grand Shopping
Av. Frei Cirilo, 3840 – Messejana – Fortaleza – CE | Tel: 0800 006 1717
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