AVA-Manual do Aluno - Aulas Online
1- Acesse o site do ISBET, através do endereço: https://isbet.org.br
Esse acesso por ser feito por um computador, tablet ou smartphone.
2- Efetue o login no site, digitando nos campos marcados seu e-mail e sua senha de
acesso. Caso não saiba ou tenha esquecido, clica no link “Esqueci minha senha”

3- Em seguida, clica no link para acessar a área pessoal.

4- Clique no link para acessar o ambiente online

5- Uma vez autenticado no site, seu nome de usuário aparecerá no alto da pagina.
Acesse o manual do aluno para obter mais detalhe de como acessar o conteúdo e as
atividades de seu curso.

6- Editando a página inicial
Se deseja criar uma página customizada para você clique no link no menu superior
“Minha página inicial”. Ao clicar neste link, você pode manipular (incluir, remover e
movimentar) os blocos laterais de sua página inicial. Além disto, também é possível
alterar editar o seu perfil, colocando dados pessoais e sua foto. Para isto, você deve
acessar seu perfil, clicando no item Modificar Perfil, localizado no bloco Minhas
configurações de perfil à direita da tela.

7 - Modificar Perfil
Para modificar seu perfil clique no link “Modificar Perfil” na área Administração

Modificando seu perfil no MOODLE, você poderá completar seus dados
pessoais e adicionar uma foto ao seu perfil. Após realizar as configurações desejadas
em sua página inicial do MOODLE, clique no botão Atualizar Perfil a fim de visualizar a
sua nova página, já personalizada.
O formato de foto aceito no MOODLE é .JPEG, .GIF ou .PNG;
O tamanho máximo da imagem que deseja acrescentar como imagem é de 600 Mb.

7- Na parte de baixo da tela, acesse o curso em que você está inscrito.

8- Ao acessar o curso, você poderá verificar sua turma na área cinza grifada conforme
figura abaixo.
Além disso, você terá acesso ao conteúdo que está liberado por seu tutor.

No canto direito dessa mesma página, você terá acesso às últimas notícias postadas para
sua turma, além do calendário das atividades. Preste sempre atenção para as datas que constam
no seu calendário. Ao final de cada aula/módulo, você poderá encontrar uma atividade que
deverá ser completada conforme indicação da mesma e orientação do seu tutor.
Se houver necessidades de entrega de atividades, a própria atividade disponibilizada pelo
tutor, irá permitir que um ou mais documentos possam ser enviados de volta ao tutor para que
mesmo efetue a correção.
9 – Se houver dúvidas com relação ao conteúdo, você deve acessar o Fórum discussões
particulares e adicionar dentro da respectiva atividade a sua dúvida. O tutor assim que possível
irá respondê-la. Lembre que esse fórum é destinado a um contato exclusivo entre o aluno o
professor.

10 – O acesso à aula virtual se dará através do ícone grifado da imagem abaixo. Este acesso
só estará disponível para acesso na data e horário de sua aula. Antes da entrada no instrutor, o
acesso também não estará disponível.

Ao clicar no link sinalizado, aguarde o carregamento do acesso ao ambiente virtual.
Se você possuir um microfone, você deve permitir que o navegador possa utilizar esse
recurso. Assim, selecione a opção de permitir nas opções conforme as imagens abaixo.
Certifique-se que este recurso está plugado no seu computador, e que esteja habilitado
para uso.
Clicar no Cadeado na barra de endereço do navegador.

Uma vez que você permita utilizar os recursos (como microfone), será apresentada a tela
abaixo onde você deve informar como deseja participar da aula. Se você possuir um microfone,
recomendamos que você participe com uso do mesmo.

Uma vez clicado no microfone, se a imagem abaixo aparecer, clique no SIM.

Pronto!! Seu microfone está pronto para uso.

Ao entrar na sala de aula, uma barra no canto inferior será apresentada.

Ligar ou desligar o microfone
Ligar ou desligar o som
Ligar ou desligar a webcam/camera
Habilitar ou desabilitar o compartilhamento de tela (opção disponível para o
moderador)

Se for necessário ligar ou desligar a webcam/camera, clique no
lista. Em seguida, clique Iniciar compartilhamento.

e selecione a mesma na

Segue abaixo o detalhamento de cada uma das principais funcionalidades da ferramenta.
No canto esquerdo da tela, será possível visualizar todos os outros usuários que estão ativos na
sua sala de aula, inclusive com o seu tutor/moderador. Nesta área também é oferecido a
funcionalidade de chat que permite compartilhar outras informações de relevância durante a
apresentação.

Para permitir uma ampla visualização da apresentação, você poderá clicar no ícone
. A
área de apresentação da tela será ampliada, reduzindo a barra de usuários no canto esquerdo.

Para uma melhor experiência de uso, no canto superior direito, é possível configurar diversas
funcionalidades. Para isso, clique em

.

Em seguida, clique

. Será apresetanda a tela abaixo.

É permitido que você habilite todas as funcionalidades abaixo. Se você desejar se aviso sobre
alertas do chat, habilite as opões abaixo no qual são indentificado como alertas. Além disso,
permitido que você aumente o tamanho da fonte utilizada para uma melhor visualização.

Caso você esteja com limitação no uso de internet, você pode também desabilitar recursos
com webcam/câmera de forma a tornar mais leve a sua utilização.

11 - Com relação à avaliação final, a mesma está disponível conforme calendário de sua
turma. Serão questões referentes ao conteúdo do curso e que devem ser respondidas no
tempo de determinado.

Algumas regras:
1) Você só poderá realizar essa avaliação uma única vez.
2) Enquanto estiver dentro do período de prova, você poderá navegar entre as
questões e se necessário corrigir alguma questão que você tenha mudado de ideia
na resposta fornecida.

