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1. Introdução
O Ambiente virtual é um sistema de software sobre metodologia
pedagógica desenvolvida para auxiliar o professor na promoção de
ensino/aprendizagem virtual ou semipresencial. Eles facilitam o gerenciamento
de cursos educacionais para seus estudantes, ajudando professores e aprendizes
com a administração do curso. Estes softwares acompanham e permitem o
monitoramento por parte de professores e estudantes do processo de
aprendizado. Eles atuam como ferramentas para a Educação a Distância (EaD)
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Faculdade Gamaliel é o
local onde o aluno terá acesso aos conteúdos e às atividades interativas e
avaliativas dos cursos à distância.
A plataforma de ensino a distância adotada pela Faculdade Gamaliel, é a
Blackboard Learn, a mais moderna e completa plataforma de ensino do mundo.
Ganhadora de vários prêmios internacionais por oferecer uma plataforma
simples e ao mesmo tempo moderna, que proporciona ao aluno uma boa
experiência no processo de ensino/aprendizagem.
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1.1 Configuração Mínima para Utilizar a Blackboard Gamaliel
Para melhor experiência na Blackboard Gamaliel são necessários os seguintes
recursos:
• Computador com acesso a internet e conexão banda larga;
• Navegador de Internet (browser)
▪ Internet Explorer 9 ou superior
▪ Google Chrome Versão 68 ou superior
▪ Mozilla Firefox Versão 61 ou superior
• Bloqueador de pop-ups desativado. Caso contrário, algumas janelas
ficaram inacessíveis.
Atenção! Recomendamos uma resolução de vídeo de 1366 x 768 pixels para melhor
visualização
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2. Como Acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem
Acesse o ambiente virtual de aprendizagem (Blackboard Gamaliel) através do
endereço eletrônico: http://faculdadegamaliel.blackboard.com

Na tela de logon você encontrará os seguintes campos:
• Login – Por padrão, utilizamos o número de matrícula do aluno para este
campo. Ex: 2018001010
• Senha – Para este campo, utilizamos como senha padrão a data de
nascimento do aluno. Ex: 15101994
• Entrar – Após informar suas credencias de acesso, clique neste botão
para acessar o ambiente virtual.

Na parte superior existem três ícones de cor azul, que se fazem necessário para
que o aluno faça alguns ajustes, como: idiomas, tamanho da fonte e contraste
da tela.
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3. Navegando na Página Inicial do AVA
Após informar o Login e Senha, você terá acesso à página inicial do seu
Ambiente Virtual, onde estarão disponíveis os menus e links de acesso.

1.Barra de interação

5. Menu ferramentas

2.Guia superior

6. Menu de disciplinas

3.Botão de logoff

7. Menu de avisos

4.Menu de atalho

8. Menu de instruções
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3.1 Barra de interação

Na barra de interação encontramos
mais algumas ferramentas disponíveis
ao aluno.
1. Descrição Geral – Esta ferramenta
traz ao aluno um resumo das suas
atividades o curso.
2. Publicações – Mostra suas
publicações em fóruns, comunidades e
etc.
3. Atualizações – Aqui temos uma
ferramenta que notifica ao aluno
quaisquer alterações no seu AVA.
4. Minhas Avaliações – Mostra suas
notas e pontuações.
5. Calendário – Um calendário onde
pode-se adicionar eventos.
6. Ferramentas – Um atalho de
ferramentas.
7. Configurações – Aqui você pode
alterar suas informações pessoais e
configurar seu ambiente.
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3.2 Guia Superior e Menu de Atalho

Na sessão GUIA SUPERIOR você encontra A Minha Instituição, um link que
te encaminha para página inicial do seu ambiente virtual, e a sessão CURSOS te
encaminha para as disciplinas disponíveis no seu AVA.

3.3 Menus

Nesta sessão estão listados os menus que irão te auxiliar no seu curso.
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O primeiro é o menu FERRAMENTAS, onde estão listados os links de
encaminhamento.
Logo depois temos o menu MINHAS DISCIPLINAS onde lista as disciplinas
que você está cursando.
O menu OS MEUS AVISOS são avisos da instituição.
O Menu DONWLOADO APLICATIVO, te auxilia como baixar o aplicativo
da Blackboard Gamaliel.

3.3.1 MINHAS DISCIPLINAS

É possível organizar as suas disciplinas por períodos, de modo que torne mais
organizado seu menu.
Ao passar a seta do mouse por cima do menu de disciplinas, aparecerá uma
engrenagem de configuração.
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Marque a caixinha Agrupar por termo e logo após envie sua solicitação.

Suas disciplinas serão separadas por período, assim terá o controle maior do seu
curso.
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4. Como editar suas informações pessoais
No menu Ferramentas encontramos um link de Informações Pessoais.

Nessa área é possível realizar alterações nas suas informações pessoais, dentre
outras opções de configuração do curso e de privacidade.
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5. Acessando as Disciplinas
Ao clicar na disciplina você será redirecionado para o seu conteúdo
programático.
Onde estarão disponíveis a (1) Menu lateral e o (2) Conteúdo.

5.1 Menu lateral

No menu lateral você terá acesso a todas informações e
conteúdo didático da disciplina, basta direcionar a seta
do mouse até o local desejado e clique no link de
conteúdo.

O menu está separado por subtítulos
1.

INFORMAÇÕES

2.

CONTEÚDO DA DISCIPLINA

3.

MINHA ÁREA
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No subtítulo INFORMAÇÕES temos seguintes links de conteúdo.
• Página Inicial – Onde encontramos mensagens de boas vindas e de
apresentação do curso.
• Avisos & Orientações – Estarão disponíveis os avisos da disciplina bem
com orientações de atividades, critérios de avaliações, plano de ensino,
calendário programático e etc.

No subtítulo CONTEÚDO DA DISCIPLINA, estarão disponíveis todos os
conteúdos didáticos da disciplina como: aulas, vídeos, atividades, livros, artigos,
textos, fóruns entre outros conteúdos pedagógicos da disciplina.

No subtítulo MINHA ÁREA, estarão disponíveis os links de conteúdo que irão
auxilia-lo no curso.
• Fale com seu tutor – Local onde você entrará em contato com seu tutor
ead, para tirar dúvidas, orientações e etc.
• Biblioteca Virtual – Nesse link de conteúdo você encontrará os acervos
bibliográficos virtuais.
• Minhas Notas – Onde você irá acompanhar suas notas de avaliações e
atividades.
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6. Conteúdo da Disciplina
Nesse subtítulo você encontrará as unidades temáticas, cada unidade temática
apresenta um tema trabalhado dentro da disciplina.

Para acessar basta clicar no link da temática desejada.

Dentro das unidades temáticas você encontrará as unidades de aprendizagem.
Para acessar basta clicar no link desejado para ser redirecionado ao conteúdo.
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Todas as Unidades de Aprendizagem (UA’s) contém esses mesmo formatos
separados por janelas, que apresentam o conteúdo didático referente à disciplina.

A divisão consiste em 9 (nove) janelas que se distribui em:
1. Home: Que apresenta o nome da unidade de aprendizagem
2. Apresentação: Que nos traz o objetivo da unidade de aprendizagem.
3. Desafio: Uma atividade discursiva
4. Infográfico: Um esquema gráfico de memorização
5. Conteúdo do Livro: Apresenta algum trecho de um livro referente a UA.
6. Dica do Professor: É uma vídeo-aula do professor da disciplina
7. Exercícios: Atividades de múltipla escolha
8. Na Prática: Item de apoio à unidade
9. Saiba mais: Apresenta um conteúdo complementar.
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6.1 Atividades Web

As atividades na plataforma consiste em 1 (um) desafio de aprendizagem e 5
(cinco) exercícios de múltipla escolha. Que são somadas junto à prova para que
o aluno alcance a média exigida.

O desafio é acessado na unidade de aprendizagem. A plataforma lhe coloca uma
situação referente ao conteúdo e pede que o aluno envie sua resposta no campo
abaixo, ou em anexo.
Após isso basta clicar em ENVIAR.
Quando a resposta for enviada, o sistema dará ao aluno de imediato ou em data
marcada, um feedback da resposta esperada para o referido desafio.
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Os exercícios são compostas por 5 (cinco) questões de múltipla escolha, após
analisar a pergunta, o aluno deve marcar a caixinha correspondente e clicar em
próxima, para que avance para a questão seguinte.

As questões são salvas automaticamente e podem de imediato te dá um feedback
se a resposta está certa ou errada, isso vai depender da configuração feita pelo
professor. Caso não dê imediatamente, o sistema irá indicar um dia e hora para
que esse feedback seja revelado.
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6.2 Central do aluno

No canto superior direito, temos dois botões de opções. Um boneco, e uma
impressora.
Clique no boneco para acessar a central do aluno.

Na central do aluno, temos um relatório do progresso médio do aluno nas
unidades da disciplina, bem como as notas e notificações.
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As notificações servem para avisar lhe avisar quando os prazos estão perto de
expirarem.
O ícone vermelho de atenção na frente da unidade indica que aquela unidade
contém atividades avaliativas.
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7. Fale com seu tutor
No caso de dúvidas enquanto ao conteúdo, o aluno tem a opção de tirar as
dúvidas com seu tutor EaD através da Plataforma de Ensino.

Ao entrar no “Fale com seu tutor”, o aluno encontrará informações do tutor,
horários de atendimento e o seus contatos institucionais.
Para enviar clique no link “fale com seu tutor”.
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Cliquem Criar mensagem.

Selecione o destinatário, assunto e o corpo da mensagem, também contamos
com a opção de enviar anexo caso necessário.
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8. Suporte Técnico
No caso do Ambiente Virtual de Aprendizagem apresentar algum defeito
técnico, o aluno pode entrar em contato com o suporte da Faculdade Gamaliel
através do email: ambientevirtual@gamalielvirtual.com.br
Ou através do telefone 0800 580 0603.

