
 

 

 

 

 

POLÍTICA DE USO DO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) 
 
 
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Sociologia e Política (FESPSP) 

é o ambiente institucional de apoio ao ensino dos cursos de graduação, pós-

graduação e livres nas modalidades presencial, a distância e semipresencial ou 

híbrido. 

 

Atualmente disponibilizado por meio do seguinte endereço eletrônico: 

neadfespsp.com.br e sob gestão do Núcleo de Educação a Distância (NEAD), o 

AVA é a plataforma padrão para o apoio ao ensino e a aprendizagem da 

instituição. 

 

O AVA destina-se única e exclusivamente para fins acadêmicos e educacionais, 

apoiando as atividades de ensino e aprendizagem dos cursos de graduação, 

pós-graduação e livres, nas modalidades presencial, a distância e 

semipresencial ou híbrido, da instituição, bem como a comunicação entre seus 

docentes e discentes. Assim, o NEAD, docentes e discentes se comprometem a 

tratar as informações, imagens, arquivos e textos obtidos por meio do AVA como 

confidenciais e utilizá-las exclusivamente para fins acadêmicos e educacionais. 

 

Responsabilidades do NEAD 

O NEAD é responsável por assegurar o bom funcionamento do AVA, de suas 

ferramentas e recursos, providenciando reparo quando necessário. Além de 

sugerir e oferecer aos usuários, docentes e discentes, alternativas relativas à 

ambientes digitais alternativos e/ou complementares ao AVA para realização de 

atividades, impedindo o prejuízo no ensino e aprendizagem, caso o ambiente 

fique inoperante, por questões comprovadamente de responsabilidade do 

suporte e/ou serviço da instituição e sua terceirizada.  

 

O NEAD realiza periodicamente revisão do AVA, propondo e implementando 

atualizações de sua versão, de suas ferramentas e recursos, bem como a 



 

 

 

 

 

instalação de novos elementos para o aprimoramento de seu uso e de sua 

prática didático-pedagógica.   

 

Cadastro e acesso dos usuários 

O NEAD gerencia e acompanha periodicamente o cadastro de usuários no AVA 

e suas inscrições nas áreas relativas aos cursos e disciplinas, informando a cada 

início de semestre aos novos usuários seus dados de acesso. 

 

Cada usuário, docente e discente, é responsável pelos seus dados de acesso 

ao AVA, devendo manter sua senha sob sigilo, não fornecê-la a outros e não 

utilizar os dados de outros. Além disso, após cada navegação e término das 

atividades no AVA, o acesso deve ser finalizado por meio da operação de saída 

(logoff), garantindo a privacidade e identificação inequívoca.    

Disponibilização das áreas dos cursos e das disciplinas para edição  

As áreas das disciplinas dos cursos de graduação, pós-graduação e dos cursos 

livres nas modalidades presencial e semipresencial ou híbrido são 

disponibilizadas aos docentes com antecedência ao início do semestre letivo 

para que possam editá-las, organizando seus materiais e conteúdos, bem como 

configurar as atividades a serem desenvolvidas e entregues pelo AVA.      

 

As áreas das disciplinas dos cursos de graduação, pós-graduação e dos cursos 

livres nas modalidades presencial e semipresencial ou híbrido, correspondentes 

a ofertas realizadas nos últimos três anos, permanecem disponíveis apenas aos 

docentes no próprio AVA. Caso seja necessária consulta ou restauração de área 

de disciplina(s), seus materiais e conteúdos cuja oferta e realização seja anterior 

a esse período, o backup deve ser solicitado ao NEAD.    

As áreas das disciplinas dos cursos de graduação e de pós-graduação e dos 

cursos livres na modalidade a distância são disponibilizadas aos tutores com 

antecedência do início do semestre letivo para que possam editá-las, 



 

 

 

 

 

organizando seus materiais e conteúdos, bem como configurar as atividades a 

serem desenvolvidas e entregues pelo AVA. 

 

As áreas das disciplinas dos cursos de graduação, pós-graduação e dos cursos 

livres na modalidade a distância, correspondentes a ofertas realizadas nos 

últimos três anos, permanecem disponíveis apenas aos tutores no próprio AVA. 

Caso seja necessária consulta ou restauração de área de disciplina(s), seus 

materiais e conteúdos cuja oferta e realização seja anterior a esse período, o 

backup deve ser solicitado ao NEAD.    

Responsabilidades dos docentes e tutores nas áreas dos cursos e das 

disciplinas 

Cada docente de disciplinas de graduação e de pós-graduação e dos cursos 

livres nas modalidades presencial e semipresencial ou híbrido é responsável 

pela organização, inserção dos materiais e conteúdos, bem como configuração 

das atividades a serem desenvolvidas e entregues pelo AVA, da(s) área(s) da(s) 

disciplina(s) e curso(s) que ministram. O NEAD pode, a critério de cada docente, 

orientar e auxiliar no processo de organização e configuração da(s) área(s)     

 

Cada docente deve, após a edição da(s) área(s) da(s) disciplina(s) que ministram 

nos cursos de graduação e de pós-graduação e dos cursos livres nas 

modalidades presencial e semipresencial ou híbrido, notificar o NEAD para que 

seja(m) disponibilizada(s) aos discentes. 

Cada tutor de disciplinas de cursos de graduação, pós-graduação e dos cursos 

livres na modalidade a distância é responsável pela organização, inserção dos 

materiais e conteúdos da(s) área(s) da(s) disciplina(s) que ministram. O NEAD 

pode, a critério de cada tutor, orientar e auxiliar no processo de organização e 

configuração da(s) área(s). 

 



 

 

 

 

 

Cada tutor deve, após a edição da(s) área(s) da(s) disciplina(s) que ministram 

nos cursos de graduação e de pós-graduação e dos cursos livres na modalidade 

a distância, notificar o NEAD para que seja(m) disponibilizada(s) aos discentes. 

 

 

 

Período de acesso e disponibilização dos conteúdos no AVA 

As áreas das disciplinas dos cursos de graduação e de pós-graduação e dos 

cursos livres nas modalidades presencial e semipresencial ou híbrido são 

disponibilizadas aos discentes no início de cada semestre letivo, conforme 

calendário acadêmico, permanecendo disponíveis durante a vigência do referido 

semestre. 

 

As áreas das disciplinas dos cursos de graduação, pós-graduação e dos cursos 

livres na modalidade a distância são disponibilizadas aos discentes no início de 

cada semestre letivo, conforme calendário acadêmico, permanecendo 

disponíveis durante a vigência do curso em que estejam matriculados. 

 

Canal oficial para contato e solução de problemas 

Qualquer problema ou intercorrência observada no AVA, o NEAD deve ser 

comunicado, detalhando a situação da melhor maneira possível por meio do seguinte 

e-mail: nead@fespsp.org.br 


