
Sua principal ferramenta de estudos será o Ambiente 
Virtual de Aprendizagem. 
O primeiro passo para acessar o AVA é cadastrar sua 
senha de acesso ao Campus virtual. 
 
Se você já cadastrou sua senha, pule para a página 3!

A M B I E N T E  V I R T U A L  D E  

A P R E N D I Z A G E M  

Clique aqui e  você será redirecionado 
para o Minha Estácio. Insira seu número de 
matrícula acadêmica. 

Caso não possua senha de acesso, é 
necessário que você cadastre uma. 
Clique na opção “esqueci minha senha”.

PARA ACESSAR O CAMPUS VIRTUAL

Você receberá um e-mail com as instruções para a criação da sua senha.  
Por isso, é muito importante que você mantenha seu e-mail atualizado no 

Campus Virtual. 

Sua senha deve ser composta por duas letras e quatro números

https://sia.estacio.br/sianet/logon


Após acessar o Campus virtual, no menu 
principal, selecione a opção:“Sala de 
aulas virtuais”. 

Clique em qualquer uma das disciplinas 
listadas, o sistema te redirecionará para o 
Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Uma outra forma de acessar o Ambiente virtual de 
aprendizagem, é através do estacio.webaula.com.br

FUNCIONALIDADES DO AMBIENTE VIRTUAL

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) possui todas as 
ferramentas necessárias para o seu desenvolvimento acadêmico. 

Vamos navegar?

PÁGINA INICIAL

Página Inicial

http://estacio.webaula.com.br/portal/modules/login/
https://www.youtube.com/watch?v=3_ai_ARylkw
https://www.youtube.com/watch?v=3_ai_ARylkw


menu principal

No menu principal você tem acesso rápido às ferramentas que 
mais irá utilizar no decorrer da sua Graduação. 

O Plano de Estudos é uma  ferramenta que vai te ajudar a organizar os 
seus estudos de acordo com a sua rotina para que você tenha um 
melhor aproveitamento do conteúdo!

Através da Biblioteca Virtual, você tem acesso a um acervo de títulos que 
irão lhe auxiliar no desenvolvimento de uma boa escrita e oratória.  
Uma boa prática é ler a bibliografia indicada pelo seu Coordenador de 
Curso.

Este é o ambiente de exercícios e simulados, nele você tem acesso ao 
Teste de conhecimento das disciplinas do semestre vigente, ao catálogo 
de dúvidas...dentre outros benefícios.  Confira!   ;)

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/sign_in
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/sign_in


A partir do resultado do Teste de conhecimento das disciplinas seu 
professor irá identificar quais os pontos com mais dificuldade de acerto no 
grupo e, estes pontos, serão trabalhados na Tutoria. 

 Ferramenta para interação com seus colegas de classe e Tutores. 

Link rápido para acesso à Sala de Aula Virtual das disciplinas que estiver 
matriculado.

AGORA QUE VOCÊ CONHECEU OS ÍCONES DO MENU 
PRINCIPAL, VOU TE APRESENTAR AOS DEMAIS 

ITENS DO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM.

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/sign_in
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/sign_in
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/sign_in


MURAL DE AVISOS

O mural de avisos é a forma mais rápida que temos para falar com você sobre 
seu semestre letivo. 

 
Ele é o local onde falamos sobre prazos,  informações importantes, notícias... 

Portanto, fique sempre atento ao nosso MURAL DE AVISOS, ok? 

MENSAGEns

Ferramenta para interação entre 
você e seus colegas de classe. 

 
Você também pode falar com  seus 
Tutores através deste canal, porém, 

eles possuem até  48h úteis para 
retornar o contato. 

;) 



CALENDÁRIO 
RESUMIDO DO 

SEMESTRE LETIVO.

DISCIPLINAS: 
como acessa-las?

Vamos conhecer como acessar as disciplinas que 
compõem seu curso e seus respectivos materiais. 



Existem duas formas de acessar o conteúdo das disciplinas: 
através do menu principal, no ícone Disciplinas, ou através do quadro 

Minhas disciplinas que fica disponível na página inicial do AVA. 

Clique na disciplina que deseja estudar e você será redirecionado para a 

SALA DE AULA VIRTUAL



Através deste ambiente você terá acesso ao conteúdo das 
disciplinas. 

É importante frisar que os conteúdos – aulas teletransmitidas, 
conteúdo interativo e Material Didático – são 

complementares e não são redundantes. 
Por isso, é de extrema importância que você acesse todos os 

materiais disponíveis na disciplina. 
Veja abaixo o que compõe cada item da sua disciplina. 



CONTEÚDO ONLINE

Conteúdos básicos que respeitam as principais formas de assimilação 
de conteúdo. 
Você aprende através da leitura, da audição de aulas formais 
discursivas e a partir de imagens e objetos associados aos conceitos.



CONTEÚDO ONLINE

Conteúdos básicos que respeitam as principais formas de assimilação 
de conteúdo. 
Você aprende através da leitura, da audição de aulas formais 
discursivas e a partir de imagens e objetos associados aos conceitos.

VÍDEOAULAS

Este é um pilar importante para assimilar os princípios norteadores 
para um bom desempenho acadêmico. 
A vídeoaula é ministrada por professores altamente qualificados na 
área de conhecimento da disciplina. 

Caso você tenha alguma dificuldade para assistir as aulas 
verifique os pré-requisitos necessários no Suporte Técnico. 


