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FERRAMENTAS
O objetivo principal destas ferramentas é realizar o apoio às aulas,
disponibilizando informações e conteúdos das disciplinas de forma
padronizada e organizada em formato digital. Podendo ser utilizado na
aprendizagem presencial como também no ensino a distância.
AVISOS
Facilita a comunicação docente e discente, bem como
comunicação em geral da instituição com a comunidade acadêmica.

a

PLANO DE ENSINO
Permite a elaboração dos planos de ensino de forma digital,
proporcionando uma melhor organização e também de fácil acesso por
parte dos discentes.

PLANO DE AULAS
Permite a publicação dos conteúdos de aulas que serão abordados
durante o decorrer da disciplina no semestre; desta forma, facilita ao
discente revisar os assuntos abordados nas aulas ou até mesmo recuperar
algum conteúdo perdido, em casos de ausências.

MATERIAL DE AULA
Permite a publicação de material, realizando a inclusão de arquivos
que ficam disponíveis aos discentes, incorporando vídeos e links da
internet, tudo vinculado à aula que aborda os assuntos pertinentes aos
materiais.

ATIVIDADES
Proporciona ao docente o desenvolvimento de atividades via portal,
podendo-se associar à atividade a aula que aborda o assunto pertinente
àquela atividade. Ficando assim muito bem organizadas as atividades e
com um acesso rápido e prático.
FÓRUNS
A criação de fóruns possibilita a discussão e abordagem de assuntos
relacionados a diversas questões, gerando assim um ambiente
colaborativo na troca de informações.

ESTATÍSTICAS
A ferramenta apresenta ao docente um panorama estatístico da
participação e interação de todos os discentes da disciplina para cada
ferramenta. Quantidade de acessos ao portal, visualização do plano de
ensino e das aulas, acesso aos materiais, acesso e realização das
atividades e participação nos fóruns criados.

HISTÓRICO
A ferramenta apresenta ao docente e aos discentes um histórico de
todas as operações realizadas na disciplina. Criação e atualização do
Plano de Ensino, atualizações das Referências Bibliográficas, criação e
atualização de Aulas, inclusão e exclusão de Material de apoio nas Aulas
(publicação de arquivos, incorporação de vídeos e disponibilização de
links), criação e atualização de Atividades, de Material associado à
Atividades e criação de Fóruns.

ENQUETES
Ferramenta disponível para a realização da Autoavaliação. A Equipe
da CPA desenvolve as pesquisas e programa a forma que serão
aplicadas. Os docentes e discentes respondem as pesquisas de forma
eletrônica pelo próprio portal, a tabulação dos resultados ficam disponíveis
online e também no módulo ACADÊMICO.

NOTAS E FALTAS
Possibilita ao professor o envio de notas e faltas através do portal,
disponibilizando automaticamente as informações aos alunos.

EXTRATO DE NOTAS
Disponibilização para consulta de todo o histórico de notas do aluno.

FICHA FINANCEIRA
O aluno acompanha sua situação financeira e o status de todas as
mensalidades.

2ª. VIA DO BOLETO
Permite a emissão da 2ª.via do boleto bancário.

ACESSO SITE FACCAMP: http://www.faccamp.br/

ENTRAR NA ABA ALUNO/PORTAL DO ALUNO
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TELA PRINCIPAL
Ao acessar o portal o aluno tem o menu na barra lateral esquerda
com as ferramentas disponíveis para o seu acompanhamento acadêmico.
A primeira tela apresentada é a tela de avisos, similar um e-mail,
onde a instituição, professores e coordenadores podem enviar os
comunicados aos alunos.
As duas primeiras abas dessa tela
correspondem a caixa de entrada e itens enviados. Sempre que houver
avisos não lidos é apresentado em forma numérica a quantidade não lida,
como no exemplo abaixo (1).

A próxima aba é correspondente a toda parte de conteúdo de aulas,
são listadas as disciplinas que o aluno está matriculado, e cada botão terá
acesso a suas respectivas ferramentas, plano de ensino, plano de aula,
atividades e fóruns. Existe também um histórico de ações realizadas pelo
professor na disciplina, publicação do plano de ensino, publicação de
aulas, criação de atividades e etc, tudo que ocorrer na disciplina fica

registrado. O aluno também visualiza as notas atribuídas nas atividades e
fóruns criados pelo professor da disciplina através do botão notas.

2ª VIA / FICHA FINANCEIRA
Nesta ferramenta os alunos conseguem acompanhar sua situação
financeira, emitir 2ª via de boletos e acompanhar as baixas de pagamento.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR
Os alunos fazem o acompanhamento do extrato de horas
complementares entregues na Secretaria, após validado o sistema
disponibiliza a informação no portal.

CALENDÁRIO PAAD / EDP
Disponibiliza o calendário das atividades de PAAD e EDP

EXTRATO DE NOTAS
Pelo extrato de notas o aluno tem acesso a um espelho de seu
histórico escolar, tendo a informação das disciplinas já aprovadas, as que
ainda faltam cursar para finalizar o curso e até mesmo as DPs das
disciplinas que foram reprovados.

FALTAS
Na tela de faltas o aluno tem o controle das faltas durante o
semestre, contendo as informações de carga horária, quantidade máxima
de faltas possíveis na disciplina, total de faltas já registradas e total de
faltas mensal.

GRADE HORÁRIA DO ALUNO

Nessa tela o aluno tem acesso a sua grade horária semanal.

GRADE HORÁRIA DA TURMA
Também existe a opção de visualização da grade horário do curso,
contendo todos os horários das demais turmas do curso.

NOTAS
Na tela de notas os alunos podem acompanhar durante o semestre
suas notas lançadas pelos professores, o aluno pode visualizar os pesos
de cada tipo de avaliação e a sua média parcial, o sistema realiza o calculo
das média parcial a cada lançamento e ao final do semestre apresenta a
média final após o lançamento das notas de exame. Também apresenta o
total de faltas na disciplina e data, horário e local do exame.

CPA - AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Pelo portal os alunos participam de pesquisas da CPA, afim de
contribuírem com a comissão no levantamento dos dados e apontamentos
positivos e negativos da instituição, facilitando o trabalho da CPA em
trabalhar na melhoria dos pontos fracos e desenvolver o crescimento da
instituição.

PLANO DE ENSINO
Através da ferramenta plano de ensino o aluno tem acesso as
informações da disciplina: carga horária, emente, conteúdo programático
objetivo, referências bibliográficas, metodologia, critério de avaliação e etc.
O acesso do aluno ao plano de ensino apenas é permitido quando o
plano de ensino estiver aprovado, o professor elabora o plano envia para
aprovação da coordenação do curso, então durante esse processo o aluno
não tem acesso para garantir a integridade das informações publicadas.
Segue abaixo representação de como seria a visualização do aluno
para acompanhamento do status do plano de ensino.

Ao acesso o plano de ensino os alunos visualizam as informações.

PLANO DE AULA
Através do plano de aula o aluno tem acesso ao conteúdo e
materiais disponibilizado pelo professor.

Acessando cada aula publicada o aluno tem a descrição da aula e
também pode ter acesso aos materiais que forem associados a ela. Os
materiais podem ser vídeos, links ou arquivos.
Sempre que houver um material associado a aula haver um ícone de
um clipes, como apresentado na imagem abaixo.

Os alunos apenas terão acesso a aula quando a mesma estiver
publicada e a data de publicação for menor que a data atual, pois os
professores devem preparar todo o conteúdo desta aula para apenas
quando concluído disponibilizar o acesso.

Os materiais podem serem publicados pelos professores em forma
de arquivos (Word, Excel, PowerPoint, PDF, etc), links, vídeos e HTML.
Abaixo uma representação da publicação de um material em HTML.

ATIVIDADES
Primeiro é preciso compreender como funciona cada tipo de
atividade:
Envio de Arquivos: nessa ferramenta o professor vincula a turma
que receberá essa atividade, cadastra o titulo, faz uma descrição da
atividade e informa o período de aplicação. Os alunos irão realizar a
atividade em um editor de textos, por exemplo Microsoft Word, Excel ou
Power Point e realizam o envio desse arquivo no próprio formato
desenvolvido ou em PDF. O professor então deve baixar ou abrir o arquivo
para sua analise e em seguida inserir a nota do aluno no mesmo local em
que o arquivo foi baixado ou aberto.

Ao acessar a atividade o aluno visualiza as instruções em seguida
seleciona o item arquivo, faz uma breve descrição do material a ser
enviado, seleciona o arquivo em seu computador e clica em incluir.

Após a analise do professor, o mesmo atribui um nota e registra uma
devolutiva para o aluno.

Atividade Online: a ferramenta é um pouco mais complexa para a
sua elaboração, mas proporciona um método mais pratico para o aluno. O
professor vincula a turma que receberá essa atividade, cadastra o titulo,
faz uma descrição da atividade, informa o período de aplicação, realiza o
cadastro de questões e vincula as questões desejadas na atividade
(atribuindo a pontuação de cada questão). Os alunos irão realizar a
atividade diretamente no portal, pois a ferramenta constrói um formulário

online, montando as questões objetivas e dissertativas. Ao finalizar o
preenchimento das respostas o aluno já visualiza quais as questões eram
as corretas no caso das objetivas e qual a sua pontuação em cada
questão, ficando apenas as questões dissertativas para a analise do
professor. O professor então receberá pelo portal as respostas
dissertativas dos alunos, podendo realizar uma devolutiva ao aluno e
preenchendo a pontuação conquistada pelo aluno naquela determinada
questão, finalizando assim a pontuação total do aluno na atividade.
Os alunos irão visualizar apenas uma questão de cada vez, sendo
que apenas acessando a atividade não perderá a chance de responder a
questão caso haja uma queda de energia, de internet ou outro fator, se ele
não respondeu aquela determinada questão toda vez que entrar na
atividade ela será exibida, até que o mesmo a responda e a próxima
questão seja apresentada.

Abaixo podemos visualizar os dois tipos de questões: seleção de
alternativas e preenchimento dissertativo.

Encerrada a atividade, após a correção do professor, o aluno tem
acesso ao gabarito, notas e devolutiva do professor.

FÓRUM
A ferramenta de fórum tem como objetivo realizar a interação dos
alunos e professores, debatendo os conteúdos da disciplina com foco no
tema apresentado pelo professor na criação do mesmo. Nessa ferramenta
o professor vincula a turma que participará do fórum, cadastra o titulo e faz
já a primeira publicação sobre o tema a ser abordado. Os alunos irão
publicar suas participações em um campo texto onde todos os
participantes visualizaram as informações assim agregando conhecimento
a todos presentes no fórum. O professor pode optar em atribuir nota ou
não ao fórum em sua criação.

Para realizar participação basta clicar no botão "responder", será
apresentada uma caixa de texto no final do Fórum para que registre sua
participação, conforme figura abaixo. Digite as informações que deseja

compartilhar no Fórum e clique no botão << PUBLICA >>:

