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AVA Institucional

Google For Education

Plataformas de 
Webconferências

O que veremos hoje?



AVA Institucional? O que é isso?

a. Será que é um jogo novo? Tipo: 
CoD, LoL, Fortnite, Free Fire, Crossfire?

b. Será que é uma modalidade nova de 
atividade física?

c. Será que é uma nova rede de fast food? 



Ambiente 
Virtual de 

Aprendizagem
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Moodle
Software 
gratuito e o 
mais usado no 
mundo

LMS Estúdio
Sistema de facil 
gerenciamento e 
gratuito para teste

Teleduc
Desenvolvido pela 
Unicamp para dar 
suporte a 
informática

E-Proinfo
Desenvolvido 
pelo MEC, serve 
como auxiliar às 
aulas presenciais

AulaNet
Desenvolvido 
pela PUC/RJ, 
interatividade 
se destaca



E qual foi a escolha?



Mas como acesso?

Login: “número de matrícula”@ifba.edu.br
Senha: “ifba.númerodoCPF”



Mas como acesso?
www.ava.ifba.edu.br



Mas como acesso?

Login: “número de matrícula”
Senha: “Igual do SUAP”



Ôxe! Sou nova aqui! 
Não sei nem o que é SUAP!

O Sistema Unificado da Administração 
Pública - SUAP é um sistema de Gestão dos 

Processos Administrativos do IFBA. Toda a 
Gestão de Dados dos estudantes e 

servidores é realizada por ele  



Mas como acesso?

Login: “número de matrícula”
Senha: “ifba.númerodoCPF”



Como terei meu primeiro 
encontro com meu professor?



Vamos abrir o AVA Institucional 
para que possamos ver como ele 

funciona?



Links YouTube

09:30 - 
https://www.youtube.com/watch?v=-7S
zaoByHW0

19:00 - 
https://www.youtube.com/watch?v=JIZ
S7lT3N5o

https://www.youtube.com/watch?v=-7SzaoByHW0
https://www.youtube.com/watch?v=-7SzaoByHW0
https://www.youtube.com/watch?v=JIZS7lT3N5o
https://www.youtube.com/watch?v=JIZS7lT3N5o


Como acesso o Google 
Classroom?



O Google Classroom é a sala de aula online 
do Google, em que alunos e professores 
podem realizar encontros virtuais para a 

realização de aulas à distância.

https://classroom.google.com/u/0/h

https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/google-classroom.html
https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/google.html


Como acesso o 
Teams?



www.office.com



Login: “número de matrícula”
Senha: “ifba.númerodoCPF”



Microsoft Teams



Vamos abrir o Microsoft Teams para 
que possamos ver como ele funciona?



Webconferência: 
Encontros Síncronos 



https://conferenciaweb.rnp.br/



O ambiente por dentro



Como acessar? 





Obrigado!
Profº Cleo Roger

➔ Professor / IFBA campus LF
➔ Coordenador de Extensão
➔ cleo.heck@ifba.edu.br
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daead.salvador@ifba.edu.br

ead.ssaifba@gmail.com

@daead.salvador.ifba

Profa.Érica Marques

➔ Professora/campus SSA
➔ Diretora Adjunta de Educação a Distância

➔           ericamarques@ifba.edu.br

Obrigada!

mailto:daead.salvador@ifba.edu.br
mailto:ead.ssaifba@gmail.com

