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Utilize este Guia para conhecer 
as ferramentas e a dinâmica de 
navegação no Espaço Virtual de 
Aprendizagem da UnisulVirtual, o EVA.

O Índice propõe um caminho a percorrer, 
mas você pode navegar livremente clicando 
nos itens de seu interesse.  
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Esta é a tela inicial do EVA.

Aqui você encontra os espaços reservados 
para inserir seu nome de usuário e senha, 
que são os mesmos dados de acesso 
ao MinhaUnisul.

Caso tenha esquecido sua senha, clique 
em Esqueci minha senha para recuperá-la. 

Em caso de dúvidas, entre em contato: 

0800 970 7000 ou suporte.ead@unisul.br.

Nesta tela, você encontra, também, as informações 
das versões dos navegadores compatíveis com o sistema. 
Por ser uma interface otimizada para o acesso em 
dispositivos móveis, é necessário estar com seu 
navegador atualizado em alguma destas versões.

O EVA está acessível em Português (default), 
Inglês e Espanhol. Basta clicar na bandeira do idioma 
desejado, no canto superior direito da tela.

Entrada no EVA
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Aqui você encontra informações sobre suas 
Unidades de Aprendizagem - UAs, 
seu perfil, polo, avisos e avaliações.

Neste canto, você visualiza sua foto de perfil, 
nome, cidade e e-mail.  Para mudar sua foto, 

ativar ou desativar o editor de textos, 
contraste, alterar o idioma e perfis de 

redes sociais, basta clicar em Editar Perfil.

Ainda no menu lateral, ao clicar em 
Meu Polo, você visualiza o endereço 

completo do seu polo de apoio presencial.

Unidades de 
Aprendizagem (UAs): 

menu lateral 



Quando as datas de avaliação presencial
estiverem próximas, você receberá 
um aviso em seu ambiente virtual, 

quanto à data, local, horário e demais 
informações para realização da sua avaliação. 

Após a confirmação desta mensagem, 
as informações ficam disponíveis também 

pelo menu lateral, em Avaliações Presenciais.

Unidades de 
Aprendizagem (UAs): 

menu lateral 



Se houver material impresso a ser 
enviado pela UnisulVirtual, você poderá 

acessar as informações de rastreio. 
Ao clicar em Rastreamento, você 

acessa as informações do correio para saber 
sobre a localização de seu material.

Unidades de 
Aprendizagem (UAs): 

menu lateral 



Aqui você visualiza as Unidades de 
Aprendizagem Abertas (em andamento), 

Agendadas e Finalizadas.

Clique sobre o nome da Unidade de 
Aprendizagem Aberta para acessá-la. 

Você também visualiza a data de início e 
fim da oferta da Unidade de Aprendizagem, 

período em que a turma ficará disponível 
entre as UAs Abertas, para a realização 

das atividades no ambiente e 
interação com sua turma. Após a data fim, 

você poderá acessar a(s) turma(s) 
através da aba Finalizadas.

Unidades de 
Aprendizagem (UAs):  

centro da tela



Aqui você visualiza avisos 
institucionais que Assistentes
Educacionais (Suporte) e 
Professores-Tutores publicam
para você.

Caso possua algum documento 
pendente de envio para a Secretaria, 
é neste local que você receberá 
informações detalhadas a respeito. 

Unidades de 
Aprendizagem (UAs):  
lado direito da tela



Ao acessar a Unidade de Aprendizagem,
 você visualiza, no topo da sala, 

o número e o nome da turma. 

No menu à esquerda, constam todas as 
ferramentas disponíveis na sala, 

iniciando pelo Mural.

No Mural, você recebe mensagens de seus 
Professores-Tutores e

Assistentes Educacionais (Suporte), e avisos
institucionais, considerados pertinentes aos

seus estudos e à sua vida acadêmica.
Cada uma dessas publicações terá

um título, autoria e data. 

Mural: 
menu lateral



Mural: 
lado direito 
da tela

No topo da tela, você poderá acessar 
o Plano de Ensino e o Cronograma da 
turma, assim como a opção Voltar UAs, 
através da qual você retorna ao menu 
das UAs Abertas para acessar outras turmas..

Aqui você encontra informações sobre 
o(a) professor(a) da turma. Ao clicar sobre 
o nome do Professor-Tutor, você acessa 
seu perfil com informações como: e-mail, 
currículo lattes, vídeo de apresentação 
e redes sociais. 



O Plano de ensino demonstra 
as informações essenciais 

para o estudo de cada 
Unidade de Aprendizagem.

Nesta tela, você visualiza: 
Dados de Identificação 

Ementa
Objetivos

Habilidades
Metodologia de Desenvolvimento

Avaliação
Instrumentos e Critérios de Avaliação 

e Bibliografias.

Plano de Ensino



Cronograma

No Cronograma, você visualiza a lista 
das atividades a serem realizadas 

durante o período de início 
e fim da Unidade de Aprendizagem.

Cada atividade é identificada 
por um título e pela 
data de realização. 



Tópicos de Estudos

A segunda ferramenta que você 
acessa pelo menu lateral é 

Tópicos de Estudos, onde ficam 
disponíveis os textos, multimídia, 

atividades e demais recursos didáticos.

O Roteiro de Estudos apresenta uma 
proposta de atividades a serem realizadas 

em cada Tópico de estudo.

Ao final da página dos Tópicos de Estudos, 
você encontra botões que auxiliam na 

navegação, retornando ao tópico 
Anterior ou passando ao Próximo.



Midiateca

A terceira ferramenta do 
menu é a Midiateca, o repositório 

dos recursos didáticos. 

Esses recursos estão separados em 
Materiais da Unidade de Aprendizagem, 

ou seja, conteúdo básico, e Materiais da Turma,
 recursos disponibilizado pelo Professor-Tutor

no decorrer do período de oferta. 

Cada uma das caixas contempla um recurso 
didático. Basta clicar no título ou ícone 

central para acessar o resumo do conteúdo 
e o link de acesso ao material na íntegra. 

Para fazer download do recurso desejado, clique no 
ícone cinza, no canto superior direito da caixa. 

Se quiser fazer o download de todos os 
recursos, clique em Baixar todos.



Midiateca

Os recursos também 
podem ser visualizados 

em lista, conforme ícones 
no canto direito superior.



Webconferência

A quarta ferramenta do menu 
é a Webconferência, onde você 

acessa a(s) webconferência(s) 
agendada(s) e/ou gravada(s) 

pelo seu/sua Professor-Tutor.

Nesta tela, você visualiza data, horário, 
título e resumo de cada webconferência.

O status de cada webconferência pode ser: 
confirmada, gravada e cancelada. 

A webconferência sinalizada com o status 
confirmada fica disponível para acesso 

e participação ao vivo, 15 min antes do início 
da transmissão. Para acessá-la, basta clicar 

sobre o seu título.

Quando sinalizada por gravada, o vídeo já estará 
disponível para visualização, sem possibilidade de interação.

Quando sinalizada por cancelada, você encontrará, no último 
campo, observação sobre o motivo do cancelamento.



Fórum

O Fórum é um espaço para 
debate a respeito dos 

temas propostos. 

Em cada publicação, você visualiza: 
autoria, título, período de participação, 

tema e o botão por onde você 

deverá realizar seu(s) comentário(s): 
Participar do Fórum. 

Caso o período de participação tenha 
finalizado, a indicação para comentário 

não estará mais disponível, 
mas você continuará visualizando o 
debate ao clicar no título do Fórum.



Fórum: 
comentar

Ao clicar em Participar do Fórum, 
você pode comentar no 

tema de discussão clicando em 
Comentar Fórum.

Você pode visualizar o 
comentário dos seus colegas 

sobre o tema discutido, 
clicando no + ao lado 

do título da postagem. 

É possível também interagir 
com seus colegas postando 

comentários em suas 
publicações.



Exposição

A Exposição é um espaço 
reservado para você realizar a 

publicação de atividade(s) 
prevista(s) para esta ferramenta, 

bem como para compartilhar 
com seus colegas outros materiais 

referentes à Unidade de Aprendizagem 
que está estudando.

No centro da tela está a foto do autor da
 postagem, seu nome e a data da publicação.

Ao clicar no +, a área de texto 
se expande e você visualiza toda a postagem.

Assim como no Fórum, é possível 
comentar as publicações da Exposição 
e interagir com seus colegas de turma.



Avaliação: 
Arquivos AD

Na ferramenta Avaliação você 
encontra seus arquivos de 

Avaliação a Distância.

Ao clicar em Baixar ARQUIVO AD você 
fará o download do documento enviado 

pelo professor para realizar a atividade.

Depois de realizada, faça o upload 
do arquivo, clicando em Enviar ARQUIVO AD, 

identificando o arquivo com seu nome.

Caso o prazo tenha encerrado, você não 
poderá mais enviar sua avaliação, 

conforme o botão Envio ENCERRADO.



Avaliação: 
Desempenho

No item Desempenho, você encontra as indicações de 
correção das avaliações a distância enviadas.

Os status das avaliações podem ser: Avaliado, Avaliando e Refazer.

Caso a avaliação indique o status Avaliado ou Refazer, você poderá acessar o(s) 
comentário(s) do Professor-Tutor, ao clicar sobre o nome da avaliação.

O status Avaliando significa que o(a) professor(a) ainda não finalizou a correção de sua AD.



Turma

Na ferramenta Turma você visualiza os perfis 
dos seus colegas da Unidade de Aprendizagem. 

Nos submenus você encontra o perfil de seu Assistente Educacional (Suporte), 
Professor-Tutor, Professor Conteudista e Coordenador.

Esta ferramenta também pode ser visualizada em lista; basta clicar no botão superior direito. 



Ferramenta 
Suporte

Entre em contato com o seu
Assistente Educacional (Suporte)

por meio desta ferramenta,
quando tiver dúvidas

técnico-administrativas.

Para visualizar a resposta do
Assistente Educacional (Suporte)

basta clicar na indicação +.



Ferramenta 
Professor-Tutor

Entre em contato com o 
seu Professor-Tutor por meio 

desta ferramenta, quando tiver 
dúvidas a respeito do conteúdo.

Para visualizar a 
resposta do Professor-Tutor

basta clicar na indicação +.


