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CONTEXTUALIZANDO O CENÁRIO

A Rede UniFTC, em virtude da emergência de saúde pública
de âmbito internacional e perante a consequente condição de
isolamento social, adota mecanismos acadêmicos e pedagógicos
que permitam, de forma efetiva, a continuidade do seu
planejamento didático. Acerca das atividades referentes às

Disciplinas Digitais, enquanto modalidade semipresencial
inerente aos cursos de graduação presencial, são estabelecidas
algumas alterações que visam a continuidade de suas atividades
em modalidade totalmente a distância, inclusive as avaliações.



Este tutorial apresenta     
informações importantes sobre 

o novo funcionamento das 
DISCIPLINAS DIGITAIS, assim 

como as novidades e 
alterações estabelecidas para a 

continuidade do 
desenvolvimento de suas 
atividades, o que inclui as 

etapas, antes presenciais, do 
seu processo avaliativo.



S I S T E M A     A V A L I A T I V O (O que muda?)

Avaliação Virtual 1 (AV1)

Avaliação Virtual 2 (AV2)

Nenhuma alteração registrada no processo.                                                     

Elaborada pelo Professor Formador e disponível no AVA, conforme Calendário 

Acadêmico. Correção e lançamento de nota automaticamente. (20 pontos cada)

ANTES    AGORA                                                          

VERIFICAÇÕES DE APRENDIZAGEM 1 e 2  (VA1 e VA2)

Aplicadas em sala pelo 

Professor Presencial

Postada no Blackboard pelo Professor Presencial, reenviada pelo(a) discente, para o seu

referido Professor Presencial, através da ferramenta enviar e-mail. Este fará a correção e

o lançamento de nota no Lyceum. (20 pontos cada)

AVALIAÇÃO INTEGRADORA  (AI)

Aplicada em sala de aula 

física e corrigida pelo 

Professor Presencial, 

que também lançava a 

nota no Lyceum.

Avaliação composta por 5 (cinco) questões objetivas tipo ENADE, elaborada pelo Professor Formador,

disponibilizada no AVA a partir de sistema randômico, com direito a única chance. A correção será feita

automaticamente, assim como o lançamento de notas no Lyceum. (20 pontos)

SEGUNDA CHAMADA DA AVALIAÇÃO INTEGRADORA 

A sua solicitação seguirá o padrão em que o(a) discente preenche formulário específico. O

agendamento da prova será realizado com a coordenação das Disciplinas Digitais a partir da

intermediação com o(a) Coordenador(a) do seu Curso. A avaliação também será realizada na

plataforma Blackboard, seguindo o modelo aplicado na Avaliação Integradora. (20 pontos)

VERIFICAÇÃO FINAL

Avaliação composta por 10 questões objetivas seguindo padrão da Avaliação Integradora. (100 pontos)



ACESSANDO AS DISCIPLINAS DIGITAIS

1º Passo: Acesse o Lyceum no endereço https://aluno.ftc.br/ ou
https://aluno.uniftc.edu.br/, usando seu Nome de Usuário: matrícula, CPF
(sem pontos e traço) ou e-mail e senha cadastrada.

Problemas com senha, 
CLIQUE AQUI!!!

https://aluno.ftc.br/
https://aluno.uniftc.edu.br/


2º Passo: Ao entrar na página principal, localize o ícone “DISCIPLINA” e clique em
“Ambiente Virtual”

ACESSANDO AS DISCIPLINAS DIGITAIS



LOCALIZANDO A DISCIPLINA

3º Passo: No ícone “Cursos”, localize a disciplina digital que você deseja
realizar os seus estudos. Clique na disciplina!



LOCALIZANDO AS SEMANAS

4º Passo: Na coluna à esquerda da tela, escolha a semana que deseja consultar
os objetos de aprendizagem disponibilizados.



5º Passo: A cada semana são disponibilizados objetos de aprendizagem e no
final dos estudos, você poderá realizar o quiz para testar os seus conhecimentos.

ACESSANDO OS OBJETOS DE APRENDIZAGEM



AULAS AO VIVO

6º Passo: Assista a aula ao vivo, no mesmo dia e horário de sua aula semanal,
já previstos em sua grade curricular, com o(a) seu(sua) professor(a) presencial.



ACESSAR AS VERIFICAÇÕES DE APRENDIZAGEM

7º Passo: Você deverá selecionar a opção Verificações de Aprendizagem,
localizada à esquerda da tela.

Você deverá acessar 
as VERIFICAÇÕES 

DE APRENDIZAGEM 
e selecionar a 

avaliação desejada. 



ACESSAR AS VERIFICAÇÕES DE APRENDIZAGEM

8º Passo: Localize e selecione a Verificação de Aprendizagem identificada
com o nome do seu professor presencial.

Selecione a 
VERIFICAÇÃO DE 
APRENDIZAGEM 
identificada com o 

nome do seu professor 
presencial.



ENVIAR E-MAIL

9º Passo: Utilize a ferramenta enviar e-mail para tirar dúvidas e para enviar
as Verificações de Aprendizagem (VA1 e VA 2) para o(a) seu(sua)
professor(a) presencial.

Você deverá selecionar a 
opção SELECIONAR 

USUÁRIOS para enviar 
E-mail. 



ENVIAR E-MAIL

10º Passo: Localize e selecione, na lista de usuários, apenas o(a) professor(a)
presencial para o(a) qual deverá enviar a atividade.

Selecione APENAS o(a) 
seu/sua professor(a) 
presencial para envio 

das atividades avaliativas.



FÓRUNS DE DISCUSSÃO

11º Passo: Você poderá

utilizar o fórum de

discussão para tirar dúvidas,

realizar atividades planejadas

pelo professor presencial e

interagir com os seus colegas.



AVALIAÇÃO INTEGRADORA (AI)

A AVALIAÇÃO 
INTEGRADORA (AI)

(20 pontos)
passa a ser realizada em 

Ambiente Virtual, onde, em 
sistema randômico, cinco 
(5) questões (tipo ENADE) 

serão disponibilizadas a 
cada discente. 

Não esqueça! Você terá 
apenas uma (1) 

chance para realizar 
esta avaliação, que ficará 
disponível por uma (1) 

semana, conforme 
previsto em calendário 

acadêmico.



Dúvidas?

Entre em contato com o(a) seu(sua)
Professor(a) Presencial, por e-mail,
ou acesse a sala tira-dúvidas:

https://bit.ly/tirarduvidasalunos01


