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1. Ativar as ferramentas do EAD para o presencial

1.1- Acesse o módulo Administrativo

1.2- Acesse o Menu básico e clique em CONFIGURAÇÕES

1.3- Clique nas configurações acadêmicas
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1.4- Edite a configuração acadêmica que está vinculada as 
disciplinas

1.5- Após selecionar a configuração desejada clique na aba 
RENOVAÇÃO-PRÉ-REQUISITOS e marque a opção “Utilizar Apoio 
EAD Para Disciplinas Modalidade Presencial” logo em seguida 
clique no botão “gravar”
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2. Criar configuração para o EAD
É necessário criar uma configuração que irá nortear como funcionará 
o estudo da disciplina, para isso siga os seguintes passos.

2.1- Entre em EAD.

2.2- Clique em CONFIGURAÇÕES e em seguida CONFIGURAÇÕES 
EAD
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2.3- Clique em NOVO para realizar as parametrizações de acordo 
com as regras definidas pela instituição.

- Grave e ATIVE a Configuração EAD.
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3. Configurar Turma

3.1- Para configurar a turma para utilizar as ferramentas do de EAD, 
Acesse o módulo ACADÊMICO

3.2- Acesse o menu TURMA, em seguida clique no item TURMA.

3.3- Consulte a turma que você deseja fazer a alteração e clique 
para editar as informações, em seguida clique na aba disciplinas e
preencha os dados de configuração EAD que a mesma irá 
obedecer. Depois clique no botão “gravar”
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4. Criação de Conteúdo

4.1- Para criar um conteúdo acesso o Módulo EAD em seguida clique
no botão

4.2- Clique no menu EAD, em seguida acesse o menu “Conteúdo”
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4.3- Ao abrir a tela CONTEÚDO selecione a DISCIPLINA, no campo 
DESCRIÇÃO descreva o título principal do conteúdo e no campo 
TÍTULO DA UNIDADE descreva o nome do subtítulo. Em seguida 
adicione.

4.4- Para adicionar material (conteúdo) para cada UNIDADE criada, 
clique no botão + conforme marcado na imagem abaixo:
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4.5- Ao abrir a tela, preencha colocando o Título da Página; no 
campo PONTO (que varia de acordo com a importância do 
conteúdo) preencha, ao que se refere apenas para efeito de 
certificar a evolução do aluno nos conteúdos aplicados. Após 
preencher os dados clique no botão gravar.

4.6- Para adicionar algum recurso educacional a página (REA) clique 
no ícone para realizar a edição.

4.7- Os recursos educacionais (REA’S) podem ser adicionados antes 
ou depois da página que está sendo editada. Esses recursos são 
de diaparo automático então caso seja adicionado na parte 
superior significa que o aluno verá o recurso antes da página que 
está sendo editada, caso seja adicionado na parte inferior significa
que o aluno primeira verá a página que você está editando e ao 
clicar em avançar verá o recurso adicionado.
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OBS.: É possível adicionar os seguintes recursos: TEXTO HTML, 
ARQUIVO PARA DOWLOAD, ARQUIVO FLASH, URL DE UM VÍDEO, 
IMAGEM, LISTA DE EXERCÍCIOS, FÓRUM, GRÁFICOS, SLIDES DE 
IMAGENS, ARQUIVOS DE ÁUDIO E AVALIAÇÃO ON-LINE.

4.8- Após configurar os recursos clique no botão gravar.

OBS.: Para que o conteúdo possa ser utilizado o mesmo precisa estar 
ativo, é importante que o mesmo só seja ativado depois de revisto
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5. Criando Avaliação on-line

5.1- Criar Questões On-line

Dentro do módulo EAD acesse o Menu Banco de Questões em seguida
clique em Questão On-line

5.2- Clique no botão novo, informe a disciplina a qual a questão se 
refere, informe a complexidade da questão (fácil, média ou difícil) 
e o tipo (única escolha ou múltipla escolha). Informe o texto de 
cada alternativa de resposta. Não esquece de selecionar qual a 
resposta correta. Se você quiser pode adicionar uma imagem para
ser apresentada na questão.
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Após preencher as opções clique no botão gravar.

6. Criar Avaliação On-line

6.1- A configuração da avaliação on-line pode ser feita dentro do 
conteúdo, adicionando a mesma como REA. Para isso acesse o 
Módulo EAD, dentro do Menu EAD clique me conteúdo.
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6.2- Consulte o conteúdo onde será adicionada a avaliação e clique 
para editar. 

6.3- Após clicar para editar seleciona a página que você quer que a 
avaliação seja apresentada e clique para editar.

6.4- Clique no botão para adicionar o REA
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6.5- Selecione o REA de Avaliação on-line e configure de acordo com
as regras definidas pela instituição.

Após escolher os parâmetros clique no botão concluir
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