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Introdução: 

A FARJ, ao pautar-se na elevação dos seus níveis de 
eficiência e eficácia acadêmica, tem buscado incorporar os 
avanços tecnológicos ao seu cotidiano acadêmico, 
investindo na informatização das suas atividades; 
adequando aos avanços a sua estrutura organizacional e 
solidificando a integração e aprimoramento técnico-
administrativo com a dimensão acadêmica da Instituição. 
Em plena era da tecnologia da informação e comunicação, a 
FARJ disponibiliza ferramentas e instrumentos das TICs, 
através de sistema integrado que viabiliza 
administrativamente as necessidades dos alunos. O sistema 
fica disponível online, vinte quatro horas por dia, através do 
Portal Acadêmico e do Ambiente Virtual de Aprendizagem-
AVA. 
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PORTAL ACADÊMICO 

Os serviços do Portal são gerenciados e disponibilizados online para o 
seu público, está no bojo de tais benefícios: 
 
I. Acesso e acompanhamento da vida escolar do aluno. 
II. Diários eletrônicos para os docentes. 
III. Secretaria eletrônica. 
IV. Ambiente Virtual de Avaliação. 
V. Serviço de consulta e reserva ao acervo da biblioteca. 
 
Ao entrar no website http://www.farj-rj.com, você deverá acessar o 
PORTAL ACADÊMICO seguindo os passos: 

 
Após clicar no local indicado você deverá fazer o preenchimento dos 

campos, é bem simples:  
 

Chave : Escolha o número do CPF ou Matrícula  
Para a senha: Utilize os dados de senha conforme  
foi apresentado no contrato. 
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PORTAL ACADÊMICO 

Após realizar o acesso teremos a seguinte página:  
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AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM - AVA 

O Ambiente virtual de Aprendizagem da FARJ, 
desenvolvido pela Styleinfor Tecnologia & EaD, é 
utilizado em: em atividades semi-presenciais, nos 
encontros presenciais e nas atividades à distância; 
oferecendo suporte para a comunicação e troca de 
informações e interação entre os participantes, 
estando em conformidade com a PORTARIA nº 1.134, 
de 10 de outubro de 2016 do MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO.  

O USO DO AVA OFERECE AS SEGUINTES VANTAGENS:  
 
 a interação entre o computador e o aluno;  
 a possibilidade de se dar atenção individual ao 

aluno; 
 a possibilidade de o aluno controlar seu próprio 

ritmo de aprendizagem, assim como a seqüência e 
o tempo; 

 a apresentação dos materiais de estudo de modo 
criativo, atrativo e integrado, estimulando e 
motivando a aprendizagem;  

 a possibilidade de ser usada para avaliar o aluno. 
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AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM - AVA 

POR ONDE COMEÇAR? 
 
É MUITO SIMPLES SE CONECTAR AO AVA.  
VEJA OS PASSOS PARA ACESSAR: 
 
Ao entrar no website http://www.farj-rj.com você deverá 
acessar o  
 

PORTAL DO AVA seguindo os passos :  

Após clicar no local indicado você deverá fazer o 
preenchimento dos campos, é bem simples. 
PARA A IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO: Utilize o CPF . 
PARA A SENHA: Utilize os dados de senha conforme foi 
apresentada no contrato. 
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AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM - AVA 

O AVA é a sua sala de aula virtual! Por isso, é importante 
acessá-lo todos os dias! Sempre verifique o prazo de entrega 
das atividades e avaliações presenciais. 

Dicas Importantes! 

Confira algumas dicas para melhorar sua experiência no AVA 
– Ambiente Virtual de Aprendizagem: 
Conexão de internet banda larga: 2 MB (1024 Kbps), mínimo 
(1 MB); 
Navegador (Browser): internet Explorer 9.0 ou superior, ou, 
preferencialmente, Google Chrome 75.0 ou superior ou 
Firefox 68.0 ou superior; 

1 - O acesso ao AVA é único e intransferível 

2 - Importante: O acesso ao AVA é liberado em até 24 
horas úteis após a confirmação da matrícula 
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AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM - AVA 

APÓS REALIZAR O ACESSO TEREMOS A SEGUINTE PÁGINA: 

1 - Acesso rápido: Menu de interações rápidas às principais 
ferramentas e/ou localidades do AVA  
2 - Meus Cursos/Disciplinas: Onde constam todas as 
disciplinas disponíveis para o acesso do aluno no semestre 
vigente  
3 - Minhas mensagens: Com formato e finalidades similares ao 
E-mail esta ferramenta auxilia o aluno na comunicação com 
qualquer usuário do sistema AVA  
4 - Modificar Perfil: Alterar uma imagem, informações de 
contatos.  
5 - Módulo de Ambientação: Aulas e tutoriais de utilização do 
sistema AVA  
6 - Calendário: demarcações datadas de atividades, avisos, 
provas e outros  
7 - Área de Notícias: complementa a área de novidades  
8 - Secretaria Virtual: Área de solicitações acadêmicas virtuais. 
9 - Novidades: Aqui você encontrará novidades sobre a 
plataforma, como atualizações, melhorias e avisos 
importantes. 

AQUI ENCONTRAREMOS OS SEGUINTES ITENS: 
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AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM - AVA 

Para acessar uma disciplina desejada iremos clicar em 
“Meus Cursos/Disciplinas” na página Principal do AVA após 
o acesso como mostra a imagem abaixo: 
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Composição da Disciplina 

Na tela que se segue escolha a disciplina desejada clicando 
sobre o nome da mesma 
 
COMPOSIÇÃO DA DISCIPLINA 
A disciplina e composta por duas áreas, onde do lado 
esquerdo temos o conteúdo, atividades, materiais, 
mensagens, etc. Do lado direito temos os “Blocos”, 
ferramentas da disciplina. 



AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM - AVA 

1. Boas vindas – Ementa 
2. Modulo I , II e III – Material de estudo para as unidades 
3. Avisos: Mensagens importantes do professor de sua 
disciplina; 
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Mensagem para meu professor:  
Sistema mensageiro rápido para entrar em contato com o professor;  

4. Ranking: Conforme participação uma pontuação é gerada, 
quanto mais o aluno participar mais ele sobe na 
classificação e é mostrado no ranking. Em alguns casos o 
aluno poderá ganhar premiações, deve-se consultar 
juntamente à instituição de ensino; 
5. Calendário: Demarcações datadas de atividades, avisos, 
provas e outros; 

6. Para visualizar as informações de notas conquistadas no 
AVA, basta clicar em “Notas” neste curso no menu principal. 



AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM - AVA 

Para visualizar as informações de notas conquistadas no 
AVA, existem duas formas: 
1. Basta clicar em “Notas” neste curso no menu principal. 
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Consultando Notas: 

2. Ao lado do item acesso rápido clicar em “Minhas Notas” 

MÓDULO DE AMBIENTAÇÃO 
Para ter acesso a ambientação, basta clicar na aba 
GRADUAÇÃO – CATEGORIA DE CURSOS – RECURSOS – 
INSCREVA-ME e assista aos Vídeos Tutoriais de Utilização da 
Plataforma Virtual. 



AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM - AVA 

Antes de iniciar os seus estudos em cada módulo e antes de 
procurar o suporte/apoio para dúvidas operacionais da 
plataforma, acesse os tutoriais da AMBIENTAÇÃO para 
aprender como operar com segurança o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA). Caso não encontre aqui, as 
informações de que precisa, procure a Coordenação do AVA 
na SEDE da FARJ. 
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ATENÇÃO!! 

MÓDULO DE AMBIENTAÇÃO 
Para ter acesso a ambientação, basta clicar na aba GRADUAÇÃO – 
CATEGORIA DE CURSOS – RECURSOS – INSCREVA-ME e assista aos 
Vídeos Tutoriais de Utilização da Plataforma Virtual. 



AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM - AVA 
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Respondendo ao Fórum: 

1. Ao acessar a disciplina, dirija-se ao módulo que deseja 
realizar a atividade proposta, clique sobre ela e a seguinte 
tela irá se apresentar leia atentamente a descrição da 
atividade e assim que estiver pronto para participar clique 
em “responder”, em alguns casos será necessário a abertura 
de um novo tópico de discussão ou debater entre os demais 
alunos. 



AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM - AVA 

Após sua matrícula, você receberá um login e uma senha 
que servirão para o acesso a área restrita do Portal 
(informações acadêmicas pelo Sistema Acadêmico de 
Graduação) e também ao AVA FARJ que contempla o 
espaço de 20% das disciplinas que serão desenvolvidas no 
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, conforme § 1º da 
portaria Nº 1. 134, de outubro de 2016. 
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