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ACESSO AVA
Vamos para o passo a passo para iniciar sua aprendizagem.
1. Você terá que criar um e-mail do outlook (www.outlook.com.br); com esse e-mail
você irá acessar o Skype, já instalado em seu computador.
Ao acessar o skype, você irá adicionar e mandar o convite para o tutor ava, de
acordo com a empresa que trabalhar. Funcionará da seguinte maneira:

EMPRESA

E-MAIL TUTOR AVA - SKYPE

Banco do Brasil

ava.tutor1@outlook.com.br

Caixa Econômica e Empresas

ava.tutor2@outlook.com.br

Copel

Ava.tutor3@outlook.com.br

A partir daí você estará conectado (a) aos tutores ava.
OBS: Sempre que você chegar no local de sua aprendizagem teórica, antes de você
acessar o ambiente virtual, você irá conectar o Skype e fazer a sua chamada virtual,
ou seja, falar com os tutores AVA.
2. Depois irá acessar o seu ambiente virtual a través do site www.aefspr.org.br e clicar
no link EAD. Na página que se abrirá, clique em acessar no lado superior direito e
insira o seu login e sua senha.
3. Pronto, você está em seu ambiente virtual de aprendizagem. No lado esquerdo do
seu ambiente virtual, clique no módulo (ex: mod. I_002.01) para acessar as aulas.
Todas as aulas contêm, vídeos - material didático (apostila) - AE (atividades
estruturadas - exercícios), e em algumas também contém o Fórum.
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DINÂMICA DAS AULAS
Cada aula possui uma senha, que deverá ser solicitada ao tutor
online sempre que o (a) aprendiz iniciar uma nova aula. As atividades dentro da aula
são condicionais, ou seja, para as liberações das atividades posteriores,
a atividade anterior tem que ser finalizada.
Assim como nas atividades das aulas, as liberações das aulas também
seguem no mesmo processo condicional, para a liberação da aula posterior o (a)
aprendiz tem que atingir a média mínima de 7,0 nas AE da aula anterior. Caso isso
não ocorra, o (a) aprendiz terá que refazer a AE para atingir a média mínima
exigida.
Sempre será uma aula por dia de aprendizagem, portanto, o (a) aprendiz terá
4 horas para cumprir as atividades estabelecidas (faça com bastante atenção - não
precisa correr).

OBS: Não pule ou adiante nenhum vídeo ou atividade da aula. Tudo o que o (a)
aprendiz faz fica registrado e temos a ciência do andamento da aprendizagem. Caso
isso ocorra o (a) aprendiz estará sujeito a penalidades pelo não cumprimento das
atividades em aula. Em caso de dúvida, solicite o esclarecimento ao tutor online.
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