1. AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM – AVA - DA EAD/FINOM
A ideia é que no processo de educação a distância os diferentes perfis de
ingressos em um curso de graduação possam contar com variadas maneiras
de comunicação, de modo que em determinado momento a falta de acesso a
internet, por exemplo, não impossibilite a continuidade de estudos no curso.
Assim, a Faculdade FINOM disponibiliza uma ferramenta pedagógica “a
mais” para os alunos da EaD/FINOM: o Ambiente Virtual de Aprendizagem
– AVA - da EaD/FINOM
O Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA - da EaD/FINOM coloca a
disposição de alunos e professores todas as ferramentas síncronas e
assíncronas necessárias para o desenvolvimento do processo ensinoaprendizagem, a saber:
• Conteúdo didático estruturado: em capítulos contendo vídeoaulas, slides em
flash, textos, anexos e links na web;
• Caixa de Mensagens (e-mail) exclusiva e auditável: independente de contas
de e-mail pessoais de alunos e professores;
• Sala de chat: agendado pelo professor, com conversas auditadas e
gravadas para consulta posterior;
• Avaliações online: corrigidas virtualmente pelo próprio sistema e usadas
como critério de progressão pelos diversos capítulos de cada disciplina. Essa
avaliação não é contabilizada como pontos para cada disciplina;
• Fórum de discussão: comporta conteúdo que pode ser disponibilizado para
novos alunos após a conclusão das atividades e é uma ferramenta para
interação direta entre professor e seus alunos, pois é um espaço para
discussão e troca de ideias a partir de um tema proposto ligado a disciplina;
• Protocolo Eletrônico de Trabalhos: ferramenta para que os alunos enviem
arquivos formalmente aos professores e tutores e estes, por sua vez, possam
avaliar e divulgar seus comentários;
• Acesso direto ao professor e coordenador: permite que os alunos se
comuniquem com facilidade com seus professores e coordenadores;
• Consulta ao perfil dos colegas: promove a interação entre os alunos através
das redes sociais;
• Glossário: criado pelo professor com os termos mais importantes tratados no
conteúdo e seus respectivos significados;
• Calendário de atividades: pode ser alimentado pelos professores e
coordenadores;
• Texto Colaborativo (wiki): permite a produção de textos com a participação
de todos os alunos através de um inteligente sistema de controle de versões.
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Além das ferramentas utilizadas no processo de ensino-aprendizagem dos
alunos dos cursos da EaD/FINOM, o AVA da EaD/FINOM possui módulos para
alunos, professores, coordenadores e secretaria, sendo que a interface dos
professores e dos coordenadores é idêntica a dos alunos, facilitando a
visualização e conferência de todo o conteúdo publicado
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