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Introdução

O Centro Estatual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS) é um órgão
vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do
Estado de São Paulo.
Atualmente, o CTPS é responsável pela administração de 218 Escolas Técnicas
(Etecs) e 64 Faculdades de Tecnologia (Fatecs), distribuídas em mais de 300 municípios
em todo o território do Estado de São Paulo. Essas unidades de ensino reúnem, ao todo,
mais de 212 mil alunos alocados em cursos técnicos e de nível médio nas Etecs e mais de
70 mil alunos em cursos superiores tecnológicos nas Fatecs.
A grandiosidade desta instituição e sua experiência na área do ensino levou-a, a
partir do segundo semestre de 2014 a oferecer seus cursos na modalidade de Ensino à
Distância.
Parabéns, querido aluno! Hoje você faz parte de uma instituição pública de ensino
que é reconhecida, não só pela grandeza de sua quantidade de alunos, mas também pela
qualidade e história na área da Educação.
Seja muito bem-vindo ao ambiente de Educação A Distância do Centro Paula Souza!

1 - Conhecendo o ambiente WEB da Educação A Distância do CTPS
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Além de contar com toda a experiência educacional dos profissionais do CEETEPS
para seu acompanhamento nas questões pedagógicas, na condição de aluno do sistema
de Educação à Distância (EAD) você contará com outras ferramentas que darão suporte,
não só ao processo de ensino-aprendizagem, mas também a informações importantes tais
como as notícias de seu polo, acompanhamento acadêmico (notas, desempenho em
atividades) e material de apoio para estudos.
O ambiente de Educação A Distância (EAD) do Centro Paula Souza foi elaborado a
partir de um conjunto de ferramentas computacionais que juntas, formam um sistema para
lhe oferecer o apoio necessário às suas atividades de estudo e acompanhamento de
informações.
Esse sistema, é composto pelas ferramentas: Portal do EAD, SIGA e Moodle.
O Portal EAD é a porta de entrada para acesso aos outros sistemas. O Moodle
(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment ou Ambiente Modular de
Aprendizagem Dinâmica Orientada a Objetos) é um software que oferece ferramentas para
a realização das atividades de aprendizagem, comumente chamado de Ambiente Virtual de
Aprendizagem e o SIGA é o sistema de informações acadêmicas. Ao longo deste manual
cada um desses sistemas será explicado em maiores detalhes.

2 – Funcionamento das Senhas para acesso aos sistemas
Por questões técnicas e também para uma maior segurança do sistema como um
todo, os nomes de usuários e senhas para acesso aos diferentes sistemas do ambiente
web do EAD do Centro Paula Souza funciona com diferentes parâmetros de senha e
usuário.
O Portal EAD e o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem – Moodle) funcionam de
maneira integrada. Assim, ao acessar o Portal EAD, você terá acesso ao AVA sem a
necessidade de informar uma nova senha e nome de usuário. Porém, para ter acesso ao
SIGA e à Biblioteca, será necessário informar novamente o nome de usuário e senha. Na
prática, pode significar que é possível ter até três nomes de usuários e três senhas
diferentes para acessar todos os sistemas.
Observação: Todas as senhas necessárias serão enviadas aos alunos utilizando
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A seguir, são apresentadas as principais características e funções dos sistemas
que compõem o ambiente web do EAD do Centro Paula Souza.

3 – O Portal EAD
Disponível por meio do endereço eletrônico www.eadfatec.com.br o Portal EAD é a
“porta de entrada” do aluno para o contato com o ambiente web. A Figura abaixo ilustra a
aparência do Portal EAD em Julho de 2015.
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Figura 1 – Portal EAD – CTPS

A função do Portal EAD é fornecer ao aluno as informações referentes a notícias do
Centro Paula Souza e de seu polo, bem como do cronograma de atividades e
procedimentos.
3.1 - Acessando o Portal EAD
No momento em que é carregada a página inicial do Portal EAD (exemplificada na
Figura 1), é possível identificar no canto superior esquerdo, a opção “Acessar”. A Figura 2
mostra, em destaque, esta opção.

Cursos EAD

Suporte

Acessar

Figura 2 – Opção de Acesso ao Portal EAD

Após “clicar” na opção “Acessar”, o usuário é direcionado para uma página com a
solicitação de seu nome de usuário e também de sua senha. As informações solicitadas
devem ter sido lhe enviadas por email.

Observação: Se for o seu primeiro acesso, o e-mail que você recebeu deve
constar a senha inicial para acesso. Verifique sua caixa de mensagens.
Note que o sistema diferencia letras maiúsculas e minúsculas.
No momento oportuno o sistema solicitará para que a senha seja trocada.
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A Figura 3 ilustra a página de acesso ao Portal EAD. Para efetuar o login, basta
seguir as indicações 1, 2 e três da Figura:


1 – indicar o nome de acesso (nome de usuário);



2 – indicar a senha;



3 – “clicar no botão” - Acessar.

1
2

3

4
Figura 3 – Tela de login no Portal EAD

3.2 – Perda ou esquecimento da Senha de acesso ao Portal EAD
Para os casos de esquecimento ou perda de sua senha ou nome de usuário, na
própria tela de login é apresentada uma opção que o direcionará para uma outra página,
onde é possível solicitar o reenvio de seus dados de acesso. Para isso, basta “clicar” na
opção “Esqueceu usuário ou senha?” , conforme ilustrado na indicação 4 da Figura 3.
Vale notar que, conforme ilustrado na Figura 4 (abaixo) existem duas opções para a
recuperação de seus dados perdidos de acesso ao portal.
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“Buscar por usuário”: Essa forma de busca exigirá que seja fornecido o nome do
usuário e em seguida que seja acionada a opção “Buscar”, logo abaixo ao campo
destinado a informação do nome do usuário. Este tipo de busca é útil quando você
se lembra de seu nome de usuário, mas não sabe qual é o email que está registrado
em seu cadastro de acesso ao portal. A execução dos procedimentos desse tipo de
busca está indicado pelos itens 1 e 2 na Figura 4.



“Buscar por endereço de email” : indicada quando você se lembra do endereço
de email que está registrado em seu cadastro de acesso ao portal, mas não sabe
qual é seu nome de usuário. Após indicar seu endereço de email, é necessário
acionar a opção “Buscar” , logo abaixo do campo onde o email foi informado. Os
indicadores 3 e 4, que aparecem na Figura 4, ilustram os procedimentos para esse
tipo de busca.

Observação: Não é necessário realizar os dois tipos de busca para receber sua
senha. Basta realizar uma das duas possibilidades.
O envio de sua senha de acesso será feito por meio da conta de email que está
registrada em seu cadastro de acesso ao Portal EAD. Caso você possua várias
contas de email e não saiba qual está cadastrada, deverá chegar todas elas
para encontrar para onde o email foi enviado.

A Figura 4 ilustra os procedimentos possíveis para recuperação de senha perdida.
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Figura 4 – Procedimentos para recuperação de senha

3.3 – Envio de dúvidas e sugestões – Suporte ao aluno
No Portal EAD do CEETEPS é possível encontrar a opção “Suporte”. Ao acionar
esta opção o usuário tem acesso a uma interface que lhe permite enviar suas dúvidas ,
sugestões, reclamações, elogios ou outros assuntos para um responsável em lhe enviar
respostas.
Esta opção é um meio importante de comunicação entre os responsáveis pelo
ambiente EAD e aqueles que fazem uso de seus recursos, pois constitui um canal de
comunicação que oferece suporte às necessidades dos estudantes quanto ao
funcionamento do ambiente Web.

Observação: A ferramenta de Suporte deve ser utilizada para as necessidades
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Mesmo que o usuário ainda não tenha feito o login no Portal, ele pode enviar sua
mensagem para os responsáveis por esse assunto. A Figura 5, a seguir, apresenta as
características básicas da interface de envio de mensagens.

1

2

3

3
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Figura 5 – Ferramenta de Suporte – Envio de Mensagens

Embora a ferramenta de envio de mensagens seja bastante simples e intuitiva de
ser utilizada, segue abaixo uma breve descrição das etapas de envio de mensagem, com
base no indicadores numéricos da Figura 5.
1 – Opção de envio de mensagens mesmo que o aluno não tenha feito seu login no Portal.
2 – Preencher os campos referentes ao nome, email (para o qual será enviada a resposta),
o assunto da mensagem, o número do registro do aluno (RA) e o nome do polo ao qual
pertence.
3 – Escrever o texto contendo a descrição do contexto que originou a mensagem: pergunta,
dúvida, elogio, questionamento, etc...
4 – Escolher a categoria para a qual se destina a mensagem como, por exemplo,
Pedagógica ou Técnica.
5 – Acionar (clicar) na opção “Enviar Ticket”.

A resposta das questões são, normalmente, enviadas por email, mas além disso,
existe uma outra forma de acompanhar as respostas às mensagens (tickets) enviados,
porém para isso é necessário fazer o login no Portal.
Caso o usuário esteja logado e escolha a opção “Suporte” no menu superior, ele será
encaminhado para um interface conforme ilustrado na Figura 6.

3
Figura 6 – Ferramenta de Suporte – Envio de Mensagens

2

1

Figura 6 – Ferramenta de Suporte – Após efetuar o login
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A partir dessa interface, percebe-se a existência de duas “abas”, a primeira dela
(indicada pelo número 1, na Figura 6), recebe o nome de “Tickets” e oferece o
acompanhamento das mensagens (tickets) já encaminhadas para o sistema. Nesta Aba,
conforme indicado pelo item 2, pode-se identificar o “status” da mensagem, ou seja, se a
mesma já foi respondida ou ainda se encontra em aberto, o assunto da mensagem, sua
categoria e a prioridade da mensagem. Além disso, é possível verificar a data em que as
atualizações da mensagem (encaminhamento ou resposta) foram executadas.
Também é possível encaminhar novas mensagens, utilizando a opção destacada
pelo indicador 3, “Criar novo Ticket” .

3.4 – Recursos disponíveis após efetuar o Login no Portal EAD
Uma vez efetuado o login no Portal EAD, os itens disponíveis no menu passarão a
oferecer uma número maior de opções para interação com os conteúdos disponíveis no
ambiente WEB do EAD-CEETEPS.
A Figura 7 ilustra alguns recursos possíveis, apresentando o menu que se encontra
disponível na parte superior do site do Portal EAD após a validação do login de usuário. As
opções apresentadas neste manual podem ser diferentes no momento em que o aluno
efetua o login, pois as opções de menu são dependentes do tipo de usuário (aluno,
professor, equipe técnica) ou mesmo da necessidade de serem criadas novas
funcionalidade no sistema.
Para efeito de reconhecimento e contato com as principais características, serão
descritos os sete itens presentes na Figura 7.

Cursos EAD

Instruções

AVA

SIGA

1

2

3

4

Biblioteca Virtual Suporte

5

6

Encerrar

7

Figura 7 – Itens disponíveis após a validação do login
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1 – Cursos EAD: este item apresenta uma descrição dos cursos disponíveis na
modalidade EAD do CEETEPS. Atualmente, apenas o Curso de Gestão Empresarial
é oferecido nesta modalidade.



2 – Instruções: neste item é possível encontrar uma descrição das atividades que
devem ser realizadas nas diferentes etapas do curso, como por exemplo, na
“Semana 1” ou “Semana 2”.



3 – AVA : este item dá acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) onde o
aluno encontrará o material com o conteúdo de suas disciplinas, lições, fóruns e
outras atividades de aprendizagem que deverão ser desenvolvidas, conforme o
curso e disciplinas nas quais o aluno se encontra matriculado.



4 – SIGA: neste item o aluno será direcionado para o acesso ao Sistema Integrado
de Gestão Acadêmica, no qual terá acesso às suas informações acadêmicas, tais
como as notas das disciplinas e relatório de disciplinas nas quais está matriculado.



5 – Biblioteca Virtual: além do material disponível no AVA, o CEETEPS possui
diversas bibliotecas espalhadas por suas unidades. Por meio do acesso a este link,
é possível consultar obras disponíveis sobre os assuntos que estão sendo estudados
ou que sejam de interesse do aluno, além de saber se estão disponíveis para
empréstimo.



6 – Suporte: este item direciona o aluno para uma página onde é possível
encaminhar suas dúvidas, comentários, elogios ou solicitações para aqueles que,
institucionalmente, são responsáveis por respondê-las.



7 – Encerrar: permite que o usuário valide sua “saída” do sistema, o que é conhecido
tecnicamente como “fazer logoff”.
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4 - SIGA – Sistema Integrado de Gestão Acadêmica
O Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA) do Centro Paula Souza foi
idealizado para atender as necessidades das informações acadêmicas tanto para os
estudantes quanto para a parte administrativa como a Secretaria, por exemplo.
É por meio do SIGA que o aluno pode acompanhar suas notas, andamento nas
disciplinas, situação de matrículas e outras informações do gênero que lhe sejam
interessantes.
O SIGA possui seu próprio usuário e senha, e sempre que for necessário utilizar o
sistema, estas informações serão solicitadas ao aluno. Conforme já informado, as senhas
de acesso ao Portal EAD e à Biblioteca, não necessariamente, são as mesmas do SIGA.
A Figura 8 apresenta a tela de acesso ao SIGA.
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Figura 8 – Tela de Login do SIGA

Observação: Após efetuar o login no Portal EAD, o aluno pode ter acesso a tela
do sistema de informações acadêmicas utilizando a opção “SIGA” do menu
superior do site (vide Figura 7).

5 – Biblioteca Virtual – Biblioteca CEETEPS
Na condição de aluno do Centro Paula Souza,

você terá acesso também aos

recursos de obras disponíveis nas bibliotecas do CEETEPS. Por meio do ambiente web
das Bibliotecas do CEETEPS, o aluno poderá, por exemplo, consultar títulos de obras, e
verificar a disponibilidade das obras para realizar empréstimos.
Se o interesse é somente realizar a consulta de obras disponíveis, não é necessário
que seja feito o login ao sistema. Porém, para utilizar outros recursos do sistema, será
necessário fornecer o nome e senha do usuário.
As informações de nome e senha de usuário, a exemplo do que acontece com o
sistema SIGA, são exclusivas do próprio sistema de Bibliotecas do CEETEPS e, por
consequência, podem ser diferentes daquelas utilizadas para acessar o Portal EAD.
A Figura 9 apresenta a tela inicial do sistema de Bibliotecas do CEETEPS.

2
1
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Figura 9 – Tela inicial do sistema de Bibliotecas do CEETEPS

Conforme mencionado anteriormente, para realizar a pesquisa de obras, não é
necessário estar logado no sistema da Bibliotecas, bastando inserir a informação de
pesquisa no campo indicado pelo número 1, na Figura 9.
O processo de “login” no sistema de Bibliotecas é realizado por meio da opção “Fazer
login” , localizada no canto superior direito, conforme indicado pelo número 2, na Figura 9.
Observação: Após efetuar o login no Portal EAD, o aluno pode ter acesso a tela
do sistema de Bibliotecas do CEETEPS utilizando a opção “Biblioteca Virtual” do
menu superior do site (vide Figura 7).
Observação: A retirada de obras da biblioteca só poderá ser feita com a presença
do aluno no prédio da biblioteca do seu POLO. Não é feito envio de livros por
Correio ou outro meio de transporte.

Observação: As informações de usuário e senha do sistema de bibliotecas serão
enviados ao aluno por email.

6 – Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA – Moodle)
No ambiente Virtual de Aprendizagem o aluno poderá ter acesso ao material didático
das disciplinas bem como participar de grupos e realizar atividades relativas aos estudos,
tais como, participação em fórum e questionários.
O EAD do CEETEPS utiliza o Moodle, um sistema construído especialmente para
suportar atividades de ensino e aprendizagem em um ambiente web.

Até o mês de
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Janeiro/2015, o site oficial do Moodle informava a presença do sistema em 227 países,
suportando ao todo com mais de 69 milhões de usuários.

Isso é importante porque

demonstra a maturidade do sistema escolhido.
Além disso, a estrutura organizacional do CEETEPS elaborou uma divisão de
funções e responsabilidades para oferecer todo o suporte necessário às atividades de
aprendizagem. Alguns desses papéis são basicamente descritos a seguir:


Mediador on-line: é responsável por turmas de estudantes dentro da ambiente web
de aprendizagem. É o mediador on-line quem acompanha as atividades dos
estudantes e os incentiva na realização das mesmas. Além disso, é o ponto de
contato para possíveis dúvidas dos estudantes no ambiente web.

Observação: Toda a comunicação com o mediador on-line deve ser feita por
meio das próprias ferramentas de mensagens disponíveis no AVA. Sempre que
houver dúvidas sobre conteúdos e atividades elas devem ser direcionadas ao
mediador on-line pelo AVA e não pelo sistema de suporte.


Mediador presencial: o CEETEPS oferece também, um mediador para atender o
estudante presencialmente. O aluno que julgar necessário tirar suas dúvidas sobre
conteúdos e atividades conversando com um mediador, pode também fazê-lo de
maneira presencial (“cara a cara”). Para isso, basta verificar, no seu polo, qual é o
horário em que o mediador presencial estará disponível para atendê-lo.



Autor: é o responsável pelo material que oferece conteúdos para as atividades de
estudos, tais como textos para leitura e discussões nos fóruns. O estudante não
possui contato direto com o autor, pois quem acompanha o desenvolvimento das
atividades dos estudantes é o mediador.



Orientador de Polo: cada polo de EAD do CEETEPS possui um responsável pelo
andamento das atividades de ensino a distância naquele polo. Esta função é
desempenhada pelo orientador de polo.

As características de funcionamento dos recursos e ferramentas do AVA são
bastante extensas e merecem um manual totalmente dedicado apenas ao
funcionamento do AVA. Porém, todo o funcionamento do sistema seguem
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características que têm como princípios a simplicidade de uso e condições intuitivas de
uso dos recursos.
Observação: Após efetuar o login no Portal EAD, o aluno pode ter acesso a tela
do Ambiente Virtual de Aprendizagem utilizando a opção “AVA” do menu

superior do site (vide Figura 7).

Uma vez logado no Portal EAD, ao utilizar o opção “AVA” do menu superior do Portal,
o estudante é redirecionado para o sistema, sem a necessidade de informar novamente
sua senha e deverá poder visualizar as disciplinas nas quais está matriculado.
A Figura 10 ilustra a tela inicial do AVA. O indicador 1, destaca a posição na tela
onde é possível identificar os cursos (disciplinas) nas quais o estudante está matriculado.
Vale destacar que, embora o sistema denomine Cursos, dentro do ambiente do AVA cada
curso significa uma disciplina ou matéria que o estudante está cursando.
Para ter acesso ao conteúdo e atividades de cada disciplina, basta “clicar” sobre o
respectivo nome de cada uma delas.
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Figura 9 – Tela inicial do Ambiente Virtual de Aprendizagem
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