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O presente relatório refere

presenciais do polo Maria 

Dores, nos dias 28/09 e 21/10, 

responsabilidade dos tutores

A primeira atividade realizada

destinada ao ensino das ferramentas 

Aprendizagem (AVA). 

orientados sobre as ferramentas da plataforma como também puderam 

aprender na prática como esta funciona

oportunidade de utilizar 

conhecimentos sobre o que foi ensinado.

A segunda atividade realizada no dia 21

vídeos presentes no planejamento da disciplina

matriculados na mesma.

Ao final das atividades que foram

que os discentes presentes saíram satisfeitos e entusiasmados 

quanto às atividades relacionadas ao AVA
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Setembro e Outubro de 2017

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas

Maria Lúcia Santana Oliveira em Nossa Senhora das 

s dias 28/09 e 21/10, em conformidade com o 

responsabilidade dos tutores. 

A primeira atividade realizada no dia 28 foi consistiu em uma

destinada ao ensino das ferramentas disponíveis no Ambiente Virtual de 

. Nela, de caráter teórico-prático, os alunos foram 

orientados sobre as ferramentas da plataforma como também puderam 

aprender na prática como esta funciona. Além disso, os alunos tiveram a 

oportunidade de utilizar os computadores do polo para testarem seus 

re o que foi ensinado. 

A segunda atividade realizada no dia 21/10 com a exibição de um dos 

presentes no planejamento da disciplina Sociologia I, para os alunos 

matriculados na mesma. 

Ao final das atividades que foram desenvolvidas foi possível perceber

que os discentes presentes saíram satisfeitos e entusiasmados 

quanto às atividades relacionadas ao AVA

 

 

 

Setembro e Outubro de 2017 

atividades desenvolvidas pelos tutores 

em Nossa Senhora das 

em conformidade com o termo de 

foi consistiu em uma Oficina 

no Ambiente Virtual de 

os alunos foram 

orientados sobre as ferramentas da plataforma como também puderam 

os alunos tiveram a 

s computadores do polo para testarem seus 

com a exibição de um dos 

Sociologia I, para os alunos 

foi possível perceber 

que os discentes presentes saíram satisfeitos e entusiasmados – sobretudo 

quanto às atividades relacionadas ao AVA.



  

 

 

 

 

Novembro de 2017 

 

O presente relatório tem por objetivo descrever a atividade intitulada 

“Grupo de Estudos”, realizada no dia 04 de novembro no polo de Apoio 

Presencial Prof.ª Maria Lucia Santana de Oliveira, em Nossa Senhora das 

Dores. 

Os alunos dos cursos do polo foram convidados pelos tutores através 

de “mensagens-convite” contendo detalhes sobre as atividades que seriam 

realizadas e informações gerais, tais como: local, horário e os dias em que os 

encontros seriam realizados. Os encontros presencias, dentre outras questões, 

propiciam melhor interação entre os alunos e destes com os tutores. Além 

disso, é a oportunidade perfeita para discutir sobre questões relacionadas ao 

curso e às disciplinas em que estão matriculados, assim como fazer uso do 

laboratório de informática e do acervo da biblioteca - lembrando ainda que 

esses encontros são periódicos. Na oportunidade os alunos puderam também 

dirimir dúvidas diversas quanto ao Sistema de Regularização de Vínculo e o 

ENADE. 


