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TUTORIAL DO AMBIENTE VIRTUAL DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM – AVEA

Página do Curso

Ao acessar a página do Curso de Gestão da Assistência Farmacêutica 
- EaD <www.unasus.ufsc.br/gestaofarmaceutica>, você encontrará 
informações sobre o Curso (equipe, contatos), visualizará as notícias 
publicadas e terá acesso ao Moodle. Para entrar no Moodle, digite 
sua identificação (matrícula) e senha no espaço “Acesso Moodle 2.X”, 
localizado à direita da página, conforme demonstrado na Figura 1.

Figura 1 - Página inicial do Curso de Gestão da Assistência Farmacêutica-EaD. 

Apresentando o AVEA

Entre as diversas tecnologias utilizadas na Educação a Distância 
(EaD), encontram-se os Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem 
(AVEA), os quais têm como objetivo integrar múltiplas mídias, 
linguagens e recursos; apresentar informações de maneira organizada; 
desenvolver interações entre pessoas e objetos de conhecimento; 
elaborar e socializar produções, entre outros (ALMEIDA, 20031). Um 
AVEA visa oferecer diferentes espaços para possibilitar a construção 
coletiva do conhecimento e o desenvolvimento da aprendizagem.

A Universidade Federal de Santa Catarina utiliza o Moodle, que é 
uma ferramenta de gestão de cursos, ofertados na modalidade a 
distância, e de apoio ao ensino presencial. Moodle é o acrônimo de 
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. Para este 
Curso, utilizaremos a versão 2.X desta ferramenta.

ALMEIDA, M. E. B. Educação 
a Distância na internet: 
abordagens e contribuições 
dos ambientes digitais de 
aprendizagem. Educação 
e Pesquisa, v. 29, n. 2, jul/
dez, 2003.
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No Moodle estão disponibilizados todos os Módulos do Curso 
(disciplinas) e os espaços colaborativos, elaborados para permitir 
mais interações entre os participantes. Ao clicar, individualmente, 
em cada deles você terá acesso às unidades e aos outros espaços 
que completam o estudo de cada Módulo. Os Módulos serão 
disponibilizados por etapas, conforme o cronograma do Curso.

Clique aqui para ter acesso ao Módulo

Figura 2 - Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem do Curso de Gestão da Assistência Farmacêutica – EaD.

Conhecendo os Módulos 

Módulos

Os dez Módulos do Curso constituem as disciplinas, e são formados 
por unidades e lições, onde você realizará seus estudos. Em cada 
Módulo, estão inseridos a apresentação do Módulo, os conteúdos 
on-line e em formato PDF, as avaliações e, ainda, outras ferramentas 
de interação.
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Figura 3 – Exemplo de Módulo do Curso de Gestão da Assistência Farmacêutica – EaD.

Unidades 

Cada Módulo contém de duas a quatro unidades de aprendizagem. 
O estudo da unidade ocorrerá pelo conteúdo on-line e em PDF. Para 
saber como ter acesso a esses conteúdos, acompanhe a Figura 4.

Acesso ao conteúdo on-line da unidade
Acesso ao conteúdo em PDF da unidade

Figura 4 – Exemplo de unidade de aprendizagem do Curso de Gestão da Assistência Farmacêutica – EaD. 

Conteúdo on-line

Ao acessar o conteúdo on-line de cada unidade, você visualizará as 
lições que contêm o conteúdo do Curso, de forma interativa, com as 
inserções dos personagens do Curso. Acompanhe as orientações 
para acesso, na Figura 5.
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Neste menu você 
tem acesso às 

lições da unidade. 
Para navegar 

entre elas, basta 
clicar na lição 

desejada. A lição 
selecionada �cará 

com a cor 
diferente das 

outras

Ao clicar nesta 
seta, você volta 
para o topo da 

página

Aqui você 
confere o 

nome da lição 
estudada

Este é o espaço de 
disponibilização 

do conteúdo

Ao clicar nesta seta, 
você visualiza os 

créditos do conteúdo

Cada lição é composta por páginas, 
indicadas por números. Ao clicar nos 

números, você pode avançar ou 
retornar às páginas da lição atual. O 

número selecionado �cará com a cor 
diferente dos outros

Figura 5 – Orientações para visualização do conteúdo on-line do Curso de Gestão da Assistência Farmacêutica – EaD.

Avaliação do Módulo

Ao final de cada Módulo do Curso, você encontrará um espaço 
denominado “Avaliação do Módulo”. Nesse espaço, serão 
disponibilizadas as atividades avaliativas, as informações sobre a 
composição da nota da disciplina e as orientações para a realização 
das avaliações presenciais. 

Informações sobre a constituição da nota do Módulo

Informações necessárias para o
desenvolvimento das atividades avaliativas

 

Figura 6 – Exemplo de seção Avaliação do Módulo do Curso de Gestão da Assistência Farmacêutica – EaD.
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Fechamento do Módulo

Ao final de cada Módulo é disponibilizado um espaço com orientações 
para finalização dos estudos. Após ler as orientações indicadas, 
você deverá responder a enquete para avaliação do Módulo e suas 
unidades, onde será possível expressar a sua opinião, anonimamente, 
e contribuir na construção do Curso. Você não conseguirá avançar 
para o próximo Módulo sem preencher o formulário de avaliação do 
Módulo anterior. 

 

Figura 7 - Exemplo de seção Fechamento do Módulo do Curso de Gestão da Assistência Farmacêutica – EaD.

Espaços colaborativos 

Biblioteca

A Biblioteca do Curso é um espaço onde você pode encontrar os 
textos (leituras obrigatórias e complementares) e os vídeos indicados 
nas unidades, conforme demonstrado na Figura 8. Você poderá 
acessá-los sempre que precisar.

Para fazer download ou visualizar o material, 
clique no nome do arquivo.

Este símbolo indica que o texto 
disponibilizado está no formato PDF

Este símbolo indica que o texto disponibilizado 
está no formato DOC ou DOCX

Este símbolo indica que o material 
disponibilizado é um vídeo

Figura 8 – Orientações para acesso aos documentos na Biblioteca do Curso de Gestão da Assistência 

Farmacêutica – EaD.
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Sala do Café

Este espaço foi elaborado para permitir uma maior interação entre os 
diferentes atores do Curso: estudantes, tutores, coordenadores de 
Polo e equipe de gestão do Curso (Comissão Gestora, farmacêuticos 
do Suporte técnico-pedagógico).

Neste espaço estão disponíveis ferramentas, como os fóruns 
(social e de notícias) e o chat, para serem usadas nos debates dos 
mais diversos assuntos sobre a profissão farmacêutica, o sistema 
público de saúde, atualidades e novidades da área, enfim, assuntos 
diversos não ligados necessariamente aos conteúdos do Curso. 
Serão disponibilizadas, também, as orientações sobre os Encontros 
Presenciais, como ajudas de custo e convocações.

Confira outras informações sobre as ferramentas fórum e chat no 
item “Ferramentas de informação e interação” deste tutorial.

 

Figura 9 – Sala do Café do Curso de Gestão da Assistência Farmacêutica – EaD.

Sala Ensino-Serviço

A Sala Ensino-Serviço consiste no espaço reservado para a 
discussão de temas que relacionam o ensino farmacêutico com os 
serviços prestados pelos profissionais. Serão disponibilizados alguns 
materiais (vídeos, textos) para subsidiar a discussão dos participantes. 
Neste espaço, os docentes e farmacêuticos que atuam nos serviços 
públicos de saúde terão a oportunidade de debater sobre as questões 
que envolvem suas práticas. 
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Figura 10 – Sala Ensino-Serviço do Curso de Gestão da Assistência Farmacêutica – EaD.

Ferramentas de informação e interação

Perfil 

Para que todos os participantes o conheçam, é necessário que você 
preencha o seu perfil. Insira uma foto e faça um pequeno relato da 
sua história, quais seus interesses com a área e com o Curso. A 
interação com o grupo só é possível quando todos se conhecem. 

Na aba “Navegação”, localizada à esquerda do AVEA, você verá o 
item “Meu perfil”. Ao clicar, um menu será disponibilizado e você deve 
selecionar a opção “Ver perfil”, conforme indicado na Figura 11.

Figura 11 – Orientações para preenchimento do perfil no Moodle – menu Navegação.
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A seguir, na aba Configurações, selecione “Modificar o Perfil”. Veja 
um exemplo, nas Figuras 12, 13 e 14, que seguem. 

 

Figura 12 – Orientações para preenchimento do perfil no Moodle – menu Configurações.

Preencha os campos 
com os seus dados

Insira um texto de apresentação. 
Procure colocar dados além da sua 
atuação pro�ssional. Isso ajuda os 

demais participantes a conhecê-lo.

Figura 13 - Orientações para preenchimento do perfil no Moodle – preenchimento dos dados.

Para dar continuidade ao preenchimento do perfil, adicione sua foto. 
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Aqui você poderá anexar uma foto 
ao seu per
l. A atualização da foto 
poderá demorar alguns minutos. 
Sugerimos a escolha de uma foto 

atualizada, com destaque para o seu 
rosto, que facilite a visualização 

pelos demais participantes.

Figura 14 - Orientações para preenchimento do perfil no Moodle – foto.

Ao seguir esses passos, o seu perfil estará preenchido. Atualize-o 
sempre que necessário.

Calendário e Próximos eventos

As abas “Calendário” e “Próximos eventos” têm como objetivo 
informar sobre os eventos programados que ocorrerão ao longo do 
Curso, como o início e o término das atividades avaliativas, a data 
dos Encontros Presenciais, entre outros, conforme demonstrado na 
Figura 15. Utilize-as para programar os seus estudos e a entrega das 
atividades. 

    

Figura 15 - Demonstração do calendário e próximos eventos no Moodle.
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Participantes 

A opção “Participantes”, localizada na aba “Navegação”, permite 
visualizar os integrantes do seu grupo, tutor e coordenador do Polo. 
Caso queira visualizar o perfil de algum participante, clique sobre o 
nome desejado. 

 

Figura 16 – Orientações para acesso aos participantes.

Você visualizará os participantes 
do seu grupo de tutor.

Para selecionar um participante, basta 
clicar sobre o nome. Ao clicar, você terá 

acesso ao per�l dele.

Figura 17 - Orientações para acesso aos participantes – visualização dos participantes do grupo.
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Mensagens

Na aba “Mensagens” é possível deixar recados para seus colegas, 
tutores, coordenadores de Polo e Suporte técnico-pedagógico do 
Curso. Ao receber uma mensagem, se você não estiver conectado 
ao Moodle no momento, um email será enviado, automaticamente, 
para você. Não utilize esse email para responder a mensagem. Este 
email indica, apenas, que há uma mensagem não lida no Moodle. 
Acesse o AVEA para ver e responder a mensagem. A comunicação 
do Curso deve ser feita sempre por meio do Moodle, pois esse é o 
espaço oficial do Curso.  

Veja como verificar e responder mensagens, nas Figuras 18 e 19. 

Para visualizar a mensagem, 
clique no balão indicativo.

Figura 18 – Orientações para visualização das mensagens no Moodle – menu Mensagens.

Aqui você visualizará a 
mensagem, e pode ter 

acesso a todas as 
mensagens trocadas com 

o participante ou às 
mensagens mais recentes.

Utilize a caixa de 
texto para responder 
a mensagem. Após 
digitar, clique em 

“Enviar mensagem”.

Figura 19 – Orientações para visualização das mensagens no Moodle – resposta a mensagens recebidas.

Para enviar uma mensagem, localize o participante conforme as 
orientações deste tutorial e, ao visualizar o perfil, clique em “Enviar 
mensagem”, como demonstrado na Figura 20.
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Clique aqui para enviar uma 
mensagem ao participante.

Figura 20 – Orientações para envio de mensagens no Moodle.

Usuários online

Neste espaço é permitido verificar, em tempo real, quais integrantes 
estão on-line ou quais acessaram o AVEA nos últimos 5 minutos, 
conforme demonstrado na Figura 21. 

Figura 21 - Orientações para visualização dos usuários on-line no Moodle.

Administração

Na aba “Configurações”, localizada na parte esquerda do AVEA, 
você encontrará a opção “Notas”, onde é possível visualizar o seu 
desempenho no Módulo, por meio das notas atribuídas às atividades 
avaliativas propostas, como na Figura 22. Cada Módulo possui uma 
organização específica para atribuição das notas. 

Não serão atribuídas notas para os fóruns sociais e enquetes de 
avaliação do Curso. 
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Figura 22 – Orientações para acesso às notas de cada Módulo.

Atividades e avaliações

Fórum

O fórum é uma ferramenta destinada a promover debates por meio de 
mensagens publicadas, abordando uma mesma questão. No Curso, 
serão utilizados três tipos de fóruns: social, de notícias e avaliativo. 

Fórum Social

Neste fórum, você poderá conversar livremente sobre temas 
relacionados ou não ao conteúdo e, também, interagir com os 
demais participantes. Sendo assim, você poderá abrir novos 
tópicos e responder os já existentes. Este fórum será mediado e 
acompanhado pelos tutores, mas não será avaliado. O Fórum Social 
está disponibilizado nos Espaços Sala do Café e Sala Ensino-Serviço.

Fórum de Notícias

Todas as notícias relacionadas ao Curso ou temas relacionados com 
a área farmacêutica serão postadas neste espaço. Você apenas 
poderá visualizá-lo, como em um mural de notícias, ou seja, não terá 
permissão para iniciar novos tópicos ou responder os existentes. 
Somente tutores, coordenadores de polo, farmacêuticos do Suporte 
técnico-pedagógico e Comissão Gestora poderão postar notícias. 
Acesse-o com frequência para se manter atualizado. O Fórum de 
Notícias está disponibilizado no Espaço Sala do Café.
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Fórum Avaliativo 

Este é um fórum de participação obrigatória, onde o grupo deverá 
discutir sobre uma questão norteadora, proposta pelos conteudistas 
da unidade ou do Módulo. Tal questão será postada pelo tutor, e 
você somente poderá responder a esse tópico postado. O tutor 
deverá mediar e avaliar a sua participação, conforme os critérios 
também propostos pelos conteudistas. O Fórum Avaliativo não será 
disponibilizado nos espaços colaborativos, somente no(s) Módulo(s) 
que utilizarem essa ferramenta na proposição de uma atividade 
avaliativa. 

Chat 

O chat é uma ferramenta síncrona, destinada a conversas 
instantâneas. O chat estará disponibilizado no Espaço Sala do Café 
e Sala Ensino-Serviço. Veja um exemplo de chat na Figura 23.

Este ícone identi�ca um chat. 
Para acessar a ferramenta, 

clique sobre o nome.

Figura 23 – Ícone de identificação do chat.

Não será possível selecionar apenas um participante para conversar, 
ou seja, todos os participantes on-line poderão participar da 
discussão e visualizá-la. Sendo assim, tome cuidado para não inserir 
mensagens pessoais, pois todos poderão visualizá-las. Todos os 
acessos e as conversas ficam registrados no Chat e podem ser 
visualizados, posteriormente, por todos os participantes.
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Aqui você verá os 
participantes que 
estão na conversa.

Clicando na palavra 
“falar”, é possível 
identi�car a qual 

colega a mensagem se 
destina.  Você verá a 

mensagem: NOME  
disse para NOME: 

Clicando na palavra 
“bip”, você chamará 

seu colega e ele 
receberá um aviso 

sonoro.

Figura 24 - Conversa no Chat. 

Atividades avaliativas

As atividades avaliativas, utilizadas no Curso, estarão disponíveis na 
seção “Avaliação do Módulo”, em cada um dos Módulos do Curso. 
Para realizar as atividades, são utilizadas as ferramentas tarefa de 
envio único e fórum avaliativo, conforme detalhado a seguir. Toda 
atividade estará acompanhada de um documento com orientações 
para realizá-la.

A data de abertura e encerramento das atividades avaliativas sempre 
estará sinalizada na aba “Próximos eventos”.

Tarefa de envio único

Esta ferramenta é utilizada para postar produtos/arquivos elaborados 
em documentos à parte (por exemplo, textos, relatórios, análises 
críticas etc). Ao clicar no link em destaque, você terá acesso ao 
espaço para postar a atividade, conforme demonstrado na Figura 25.
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Este ícone identi�ca uma tarefa 
de envio único. Para acessar a 

ferramenta, clique sobre o nome.

Figura 25 - Demonstração para acesso à atividade avaliativa de envio único.

Na tela seguinte, você poderá verificar o status da atividade avaliativa. 
Para anexar seu documento, clique em “Adicionar tarefa”, como 
demonstrado nas Figuras 26 e 27. 

Para enviar a tarefa, clique em 
Adicionar tarefa.

Figura 26 – Demonstração para acesso à atividade avaliativa de envio único – adicionar tarefa.

Clique em Adicionar para procurar 
o arquivo em seu computador.

Figura 27 – Demonstração para acesso à atividade avaliativa de envio único – anexo.

Lembre-se de enviar o arquivo, clicando em “Salvar mudanças”. 

Fórum Avaliativo

Nos Módulos em que a atividade avaliativa for um fórum, a ferramenta 
estará localizada na seção “Avaliação do Módulo”, acompanhada 
das orientações para execução dessa atividade. 
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Lembre-se de que essa é uma atividade em que você estará sendo 
avaliado. Portanto, todas as suas postagens devem ser pertinentes 
aos questionamentos feitos.

Este ícone identi�ca um fórum. 
Para acessar a ferramenta, clique 

sobre o nome.

Figura 28 - Demonstração para acesso ao fórum avaliativo.

Fechamento do tutorial

Esperamos ter ajudado você a compreender melhor a organização 
e estrutura do Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) 
do Curso de Gestão da Assistência Farmacêutica – EaD. Para mais 
informações, consulte o Tutorial do Curso.

Em caso de dúvida, procure o seu tutor.

Bons estudos!

Coordenação técnica do Curso de Gestão da Assistência 
Farmacêutica – EaD
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