1. Ambiente Web e acesso ao curso
O ambiente virtual utilizado é o Moodle. O Moodle (Modular ObjectOrientedDynamic
Learning Environment) é um ambiente virtual de aprendizagem (LMS – Learning
Management System), utilizado para gerenciar cursos a distância via internet.
Ao acessar o portal de educação a distância, você verá a tela que oferece acesso aos
cursos disponíveis.

2. Recursos necessários
Para um bom andamento do curso é necessário:
 Acesso à internet (recomendável banda larga);
 Possuir endereço eletrônico;
 Plug-in dos aplicativos Flash Player, Windows Media Player, Acrobat Reader e
Java;
 Browser de navegação, preferencialmente o Mozilla Firefox;

3. Técnicas de Estudos em EAD
Estudar a distância quer dizer que o aluno deve se organizar para estudar, com
autonomia, os temas propostos. Estudar a distância exige o desenvolvimento de
algumas competências específicas, tais como independência, responsabilidade e
disciplina intelectual, atributos fundamentais para o estabelecimento de um método
de estudo que assegure uma aprendizagem significativa.
Embora cada um de nós tenha um ritmo próprio de estudar e de aprender,
relacionamos algumas sugestões para o estudo individualizado.

 Realize o estudo dos módulos na sequência em que aparecem no ambiente
virtual, uma vez que essa ordenação foi considerada a melhor forma de
organização dos conteúdos.
 Leia os textos complementares, preferencialmente no “ponto” em que eles são
indicados, voltando depois ao texto básico, no mesmo “ponto” em que você
havia interrompido. Também assista aos vídeos e realize os exercícios. Essa
lógica favorece a aprendizagem dos conteúdos.
 Durante seus estudos, registre suas análises, as conexões que você puder
estabelecer entre a teoria e prática, suas reflexões e conclusões, pois elas
poderão orientar a realização das atividades.
 Realize as atividades propostas ao longo do módulo, na sequência previamente
definida.
 Depois de estudar todo módulo, faça uma segunda leitura do texto básico sem
interrupções para que você não perca a visão do conjunto.

3. Suporte Técnico
Caso encontre dificuldades de acesso entre em contato com o Suporte Técnico
através do e-mail: suporte.eadvirtual@ifpr.edu.br

Seja bem-vindo(a)!

