Como acessar e enviar a
sua avaliação no Ambiente
EAD

Acesse sua disciplina e siga os passos abaixo:
1). Na sua disciplina você verá a avaliação indicada na página, você só poderá
acessar no dia da prova e durante o período de abertura. (Consulte a data e horário
da sua avaliação)
Imagem de exemplo!

Clique sobre o link da avaliação,
mas lembre-se que só estará
disponível no dia e horário
informado em cada prova.

2) Ao clicar sobre a avaliação você verá a seguinte instrução:

As instruções podem variar de
acordo com o professor, mas essas
informações são padrão e servem
para todos!

Abaixo das instruções você verá essas informações

Observe a data de
abertura e
fechamento, bem
como o horário
disponível

Você pode acessar várias vezes,
mas só pode clicar no botão de
envio uma vez

Para responder
clique em Tentar
responder o
questionário agora

3) Agora você verá o questionário: (abaixo um questionário de exemplo) O número
de questões vai variar em cada avaliação, portanto vou mostrar um exemplo de:




Questão fechada
Questão aberta (sem anexo)
Questão aberta (com anexo)

Esse é um exemplo
de questão fechada,
marque a opção que
considerar correta
de acordo com o
enunciado

Você pode apenas digitar
seu texto aqui na caixa
branca, mas se quiser
fazer uso das ferramentas
de edição siga os passos
abaixo:

Para isso clique
sobre a seta para
expandir o menu

Se você parar o mouse sobre as
funções aparecerá uma explicação
sobre cada um deles

Exemplo de questão
aberta

Exemplo de questão com anexo:
Você pode usar a caixa de texto, mas se
necessário enviar anexo observe os
seguintes pontos:

Clique sobre essa folha

Aqui embaixo você verá informações
dos formatos permitidos para envio

Após clicar na folha uma nova caixa aparecerá
Clique sobre escolher
arquivo

Encontre o arquivo do
seu computador

Selecione ele e clique
em abrir

Você verá na caixa o nome
do arquivo que você enviou

Clique em enviar este
arquivo

Após enviar você verá o
arquivo aqui dentro, confira!

Se não estiver dando certo confira se a
extensão permitida, bate com a do seu arquivo!

4) Depois que você fizer todas as marcações e envio de arquivos ou textos, no final
da página terá o seguinte botão:

Clique sobre finalizar tentativa

5) Você será encaminhado para a seguinte pagina, observe bem os pontos a seguir:

As questões marcadas
ficam assim

As questões que eu não
marcar ficarão assim

Você pode retornar a tentativa para
remarcar a questão indicada como não
feita clicando aqui
Terminou sua conferencia? Agora
clique em enviar!

Se você fechar essa página sem clicar no botão de
Enviar tudo e terminar, seu questionário não terá o
envio contado, portanto certifique-se de clicar nesse
botão

Ou clicar no botão enviar tudo e terminar a seguinte mensagem aparecerá:

Confirme seu envio!

6) Agora que enviamos nossa prova, como sabemos se está certo com o envio?
Fácil! Volte a clicar sobre o link da prova e você verá as seguintes informações:

Vai aparecer para você o estado da atividade, bem como
o dia e horário do seu envio, confira sempre!

Observe também que o botão de acessar o questionário
sumiu, pois você já realizou seu envio corretamente.

Ainda após a data de termino da
prova você terá acesso a revisão
bem aqui, mas ela só aparecerá
após a data final está bem?

