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Os calouros vão receber um login 
e senha para identificação de 
acesso a Plataforma de Ensino e 
Aprendizagem da FasfSul por 
email. O login (identificação do 
usuário) é o número de matrícula. 
A primeira vez que fizer o login será 
necessário alterar a senha.

Para os veteranos o acesso 
continua o mesmo: O login 
(identificação do usuário) é o 
número de matrícula e a senha é a 
mesma usada na plataforma antiga.

Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem FaSF

Suporte Técnico NeadFasfSul
suportenead@fasfsul.com.br



  

Identifique-se
com seu login e senha

Acesso ao AVEA FaSF

Caso tenha esquecido a senha clique em: 
Esqueceu o seu usuário ou senha? 

Após o preenchimento das informações, uma 
senha será enviada para o seu e-mail.



  

Preenchendo o seu perfil

Para completar ou alterar as suas 
configurações de perfil, você precisa 
clicar em PERFIL, no menu 
localizado no canto superior, 
clicando sobre o seu nome. 

Logo após, clique na opção Modificar Perfil.



  

Preenchendo o seu perfil

A tela ao lado será carregada:

Os itens assinalados em 
vermelho são de 
preenchimento obrigatório. 

IMPORTANTE: Atualize o 
seu e-mail.

No campo descrição, caso 
deseje, apresente-se, 
contando um pouco sobre 
sua formação, interesses e 
hobbies.



  

Atualize a sua foto

No item Imagem do usuário, 
você poderá carregar uma 
foto de rosto, no tamanho 
máximo especificado na tela. 
Para isso, basta clicar no item 
adicionar e procurar seu 
arquivo ou arrastar o arquivo 
de imagem da sua área de 
trabalho para o espaço 
indicado pela seta na imagem 
ao lado.

Após as modificações clique 
em Atualizar Perfil no final 
da página.

Busque sua imagem já salva no seu computador 
clicando em Adicionar ... ou você pode arrastar e 
“soltar arquivos aqui para adicioná-los”.



  

Enviando Mensagem

No canto superior direito, 
antes do seu nome, há o 
Ambiente de MENSAGEM 
– representado por uma 
figura de “balão de 
diálogo”. Ao clicar no balão 
de diálogo, abrirá uma 
página que lhe permitirá 
visualizar as mensagens 
recebidas ou encaminhar 
mensagens.

Nesse ambiente de mensagem há a opção
 de “Pesquisar” contatos (representado por 

uma lupa) e a opção de visualizar os 
“Contatos” já cadastrados na sua lista 
(representado pelo ícone de contatos). 

Você também poderá adicionar um contato
 como: Favoritos, Grupo e Privado.



  

Disciplinas disponíveis

Do lado esquerdo da 
tela terá um menu, 
clique em “Meus 
cursos”.



  

Disciplinas disponíveis

Você também poderá 
acessar suas disciplinas 
dando um clique do lado 
esquerdo da tela no 
menu “Página Inicial 
do site” e logo abaixo 
da página você verá as  
suas disciplinas.



  

Disciplinas disponíveis

Neste exemplo, vamos acessar 
a disciplina “Interpretação e

Produção Textual”



  

Acessando as disciplinas
    ÁREA 1:
● Introdução: Informações sobre a disciplina e um vídeo de 

apresentação do professor. 
● Notícias e Avisos
● Biblioteca Virtual
● Portal do Aluno
● Bibliografia e conteúdos da disciplina e etc

ÁREA 2:
● Aprendizagem Colaborativa: Fóruns de Discussão/Chat/Wiki e etc.

ÁREA 3:
● Aula Remota (Google Meet): Link da videoconferência e etc

ÁREA 4:
● Conteúdos semanais e etc.

ÁREA 5:
● Avaliação Online

Neste exemplo, vamos 
acessar a disciplina

“Interpretação e
Produção Textual”



  

Exemplo: disciplina: “Interpretação e
Produção Textual”

ÁREA 1:

Introdução: Informações sobre 
a disciplina e um vídeo de 
apresentação do professor. 



  

Exemplo: disciplina: “Interpretação e
Produção Textual”

ÁREA 2:
Aprendizagem Colaborativa: 
Fóruns de Discussão/Chat/Wiki

ÁREA 3:
Aula Remota (Google Meet): 
Link da videoconferência



  

Exemplo: disciplina: “Interpretação e
Produção Textual”

ÁREA 4:
Conteúdos semanais

ÁREA 5:
Avaliação Online (P1);
Avaliação Online (P2); 
Avaliação Online (P3).



  

Como participar de um Fórum de Discussão?

Para participar acesse o link do 
fórum de discussão na área de 
trabalho da disciplina.

Escolha a discussão 
que deseja participar



  

Clique em
Responder

Abrirá uma caixa de Diálogo. 
Digite a sua resposta. 

Para finalizar clique no botão 
ENVIAR.

Como participar de um Fórum de Discussão?



  

Como enviar uma tarefa 
Envio de Arquivo

Clique em 
ADICIONAR TAREFA

Para enviar seu arquivo, acesse o link da 
tarefa na área de trabalho da disciplina e 
 clique no botão ADICIONAR TAREFA.



  

Como enviar uma tarefa 
Envio de Arquivo

Busque o arquivo já salvo 
no seu computador clicando 
em Adicionar ... ou você 
pode arrastar e “soltar 
arquivos aqui para 
adicioná-los”.

Dica: Ferramenta online e gratuita 
para converter arquivos em PDF. 
Não requer instalação.

https://www.ilovepdf.com/pt

https://www.ilovepdf.com/pt


  

Como enviar uma tarefa 
Envio de Arquivo

Após, clique em SALVAR 
MUDANÇAS para assim 
submetê-lo a avaliação do 
professor.



  

Como enviar uma tarefa
Envio de Arquivo

Status do Envio: Enviado para avaliação



  

Como enviar uma tarefa
Texto Online

Copie e cole o texto da sua 
tarefa no campo editável 
conforme imagem ao lado, 
e após clique em SALVAR 
MUDANÇAS para assim 
submetê-lo a avaliação do 
professor.

Dica: Digite o seu texto em 
algum editor de texto (word ou 
writer), após copie para o 
campo da tarefa.



  

Como participar de um Chat

Acesse o link do chat na área de trabalho 
da disciplina e após clique em: 
Clique aqui para  entrar no chat agora



  

Como participar de um Chat

Digite a sua mensagem na
caixa de diálogo



  

Participando de uma Wiki
Escrita Colaborativa

Acesse o link da wiki na 
área de trabalho da 
disciplina e logo após clique 
em Editar para abrir a caixa 
de edição.



  

Participando de uma Wiki 
Escrita Colaborativa

Inicie o seu texto e após 
clique em SALVAR.



  

Avaliação Online (P1, P2 e P3)

Neste exemplo, temos
Avaliação (P1)



  

Avaliação Online (P1, P2 e P3)

Clique no item 
Avaliação(P1)

Após clique em PRÉ-VISUALIZAR
QUESTIONÁRIO AGORA



  

Avaliação Online (P1, P2 e P3)

Respondendo as
questões



  

Avaliação Online (P1, P2 e P3)

Após responder todas
as questões clique em 
FINALIZAR TENTATIVA



  

Avaliação Online (P1, P2 e P3)

Em seguida clique em 
ENVIAR TUDO E TERMINAR

Ao final da Avaliação Online 
o aluno visualizará a sua 
nota.



  

Equipe de Desenvolvimento
NEAD - Núcleo de Educação a Distância - FasfSul

Prof.ª Esp. Simone Fernandes Gonçalves
Especialista Moodle | Designer Instrucional | 

Tecnologias aplicadas a Educação

Vinicius Silva Azevedo
Desenvolvedor PHP | Especialista Moodle

Suporte Técnico FASF
suportenead@fasfsul.com.br
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