
TUTORIAL PARA ACESSO AS DISCIPLINAS – ESTUDANTE
Leia com atenção a todas as informações contidas nesse manual.

Prezado(a) estudante, segue abaixo todas as instruções para o acesso as disciplinas no Ambiente de Ensino
Aprendizagem do IFBA (AVA-IFBA), assim como, algumas informações importantes para o momento da sua
inscrição:

1) Ao entrar no seu AVA-IFBA, verifique na sua tela inicial, se já não existe alguma disciplina disponibilizada
para você (Figura 1), isso acontece porque o professor da disciplina já possui a relação do(a)s aluno(a)s que
fazem parte da disciplina dele e optou em fazer o cadastro desses aluno(a)s manualmente;

Figura 1: Minha lista de cursos ou disciplinas em AVA-IFBA

2) Caso o acesso a sua disciplina ainda não esteja disponibilizado no item “1”,  verifique a sua caixa de
mensagens do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) e e-mail, com as informações sobre o
endereço da disciplina e a chave criada pelo professor para acesso a mesma;

3) Caso o acesso a sua disciplina ainda não esteja disponibilizado nos itens “1” e “2”, entre em contato com o
seu líder de turma para obter as informações sobre o endereço da disciplina e a chave criada pelo professor(a)
para acesso a mesma;

4) Caso o acesso a sua disciplina ainda não esteja disponibilizado nos itens “1”, “2” e “3”, você pode entrar
em contato  com o professor  da disciplina  para  realizar  o  cadastro  manual  do seu  usuário  AVA-IFBA na
disciplina dele ou solicitar ao seu líder de turma que entre em contato com o professor da disciplina para obter
as informações que ainda não foram recebidas;

5) Caso o acesso a sua disciplina ainda não esteja disponibilizado nos itens “1”, “2”, “3” e “4”, você pode
entrar em contato com a DEPEN e/ou CORES para que esta acione o professor para a liberação  do acesso.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

a) Como o canal de comunicação oficial entre Professor e Aluno é o SUAP e este será o canal oficial para o
envio dos links das disciplinas com as suas respectivas chaves de acesso, é importante que você mantenha as
suas informações atualizadas para que não ocorra extravio, evitando que a informação não encontre o destino
ou que outra pessoa obtenha acesso a essas informações;

b) Tendo essas informações atualizadas, é importante também que você mantenha uma regularidade no acesso
ao SUAP para que você possa estar atualizado sobre as informações que ali serão enviadas ao seu usuário;

c) Uma vez disponibilizada a disciplina para você pelo seu professor (ITEM 1), a mensagem pelo SUAP e/ou
e-mail com o endereço e a chave da respectiva disciplina  não será mais necessário, esse processo se dá apenas
nos casos em que o cadastro manual da disciplina não foi realizado pelo professor;

d) Uma vez disponibilizada a disciplina e o seu acesso já está normalizado, todas as questões direcionadas
para a respectiva disciplina deverão ser encaminhadas utilizando o próprio AVA-IFBA, evitando assim, uma
sobrecarga de demandas nos outros canais oficiais de comunicação;

e) Será disponibilizado no site do Campus Jacobina, uma relação com todas as disciplinas ofertadas nas 3
(três) modalidades com os seus respectivos links de acesso, caso ainda exista algum problema na localização
da sua disciplina no AVA-IFBA;

f) Por uma questão de segurança, nenhuma chave de acesso será fornecida de forma pública, todas as chaves
serão enviadas por algum canal de comunicação descrito nos itens já mencionados neste tutorial.


