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ApresentAção

Não tenho um caminho novo.
O que eu tenho é um jeito novo de caminhar.

Thiago de Mello

Seja bem-vindo ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Unesp.

Apresentaremos aqui uma visão geral do AVA e suas funcionalidades. 
As informações apresentadas neste manual pretendem facilitar seus estudos 
durante o curso, aperfeiçoar sua mobilidade e direcionar suas dúvidas.

Nós, coordenadores e membro do corpo técnico responsável pelo cur-
so, esperamos que este material possa orientá-lo de forma clara e eficiente.

Bons estudos!

Equipe Unesp Corporativa.
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1. Como ACessAr o Curso

Inicie a Internet Explorer ou Firefox e, na barra de endereços, digite: 
http://www.edutec.unesp.br/

O site será carregado na janela do Navegador.

Imagem 1 – Portal Edutec (Educação e Tecnologia)

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2013).

No canto superior direito, se encontra à opção “(Acesso)”. Preencha o 
campo “Nome de Usuário” e a “Senha”.

Você será direcionado para o Ambiente Unesp Corporativa (área após 
o login), onde encontrará no lado direito da tela o seu nome de acesso e o 
Meus Cursos, no qual está inscrito.

2. Senha

1. Login
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Imagem 2 – Meus Cursos

 

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2013).

Nessa página (Imagem 2) temos a opção “Meus Cursos”, onde serão 
apresentados os cursos nos quais o usuário está inscrito.

No lado esquerdo temos as seguintes opções:

•	 AVA Unesp (1) – Ao acessar essa opção você terá acesso a “Meus 
Cursos”, onde se encontram os cursos nos quais está inscrito.

Para acessar a sala virtual você deve clicar no link disponível na sua 
tela, esse o direcionará para o Ambiente Virtual de Aprendizagem que 
apresentará informações referentes ao curso selecionado.

•	 Editar Perfil (2) – Espaço para você atualizar os seus dados.

•	 Helpdesk (3)– Este serviço deve ser utilizado para solucionar pro-
blemas.

•	 Secretária Virtual (4) – local onde se encontram os dados da se-
cretária.

•	 Calendário do Curso (5) – Você encontrará as datas importantes 
para do curso.

•	 Manuais (6) – Aqui encontraremos o manual operacional do Am-
biente Virtual de Aprendizagem (AVA) Unesp e o Manual do cursista.

•	 Notícias (7) – Nesta opção você terá acesso a todas as notícias do 
Portal Edutec.

1
2
3
4
5
6
7
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2. AmBiente VirtuAL De AprenDiZAGem – AVA

Estamos vivenciando um tempo de grandes transformações tecnoló-
gicas, em que a Web surge como um ciberespaço de interconexão mundial 
entre computadores, popularmente conhecida como Rede Internet. 

Neste contexto tecnológico, é considerável discutirmos sobre o enten-
dimento de um AVA que, como o próprio nome diz, é um ambiente que 
apresenta um conjunto de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).

Por intermédio de um AVA, é permitido a montagem de cursos aces-
síveis pela Web, desenvolvidos para ajudar os professores no gerenciamento 
de conteúdos para seus cursistas.

Observe a identificação da turma e o ambiente de estudo, os menus 
estão na parte superior e no lado direito da tela. Teremos também na página 
principal o cabeçalho, agendas e atividades. Como mostra a imagem abaixo:

Imagem 3 – Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2013).
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2.1 – Cabeçalho

O Cabeçalho é a barra horizontal, na parte superior da página, como 
mostra a imagem abaixo:

Imagem 4 – Cabeçalho – AVA

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2013).

Legenda

1) Identificação do curso. Neste item teremos uma nomenclatura para 
identificar a sala, como mostra o item 1 da Imagem 4 acima. Por 
exemplo: a Nomenclatura de (T1/13/LCP) significa: (T1)Turma1 – 
(13) Ano 2013 – (LCP) Licitação e Contratação Pública.

2) Nome do usuário. Neste item sempre que você clicar no seu nome 
dentro da plataforma você visualizará o seu perfil e poderá fazer 
alterações. 

3) Botão Sair. Sempre que você encerrar os estudos clique sobre o 
botão Sair para desconectar-se.

4) Alterar o idioma. O ambiente está configurado para os idiomas 
Português e Inglês.

2.2 – Menu prinCipal

O menu principal e seus submenus possibilitam acesso às ferramentas 
de comunicação e interação entre professor, tutor e cursista, e a algumas 
opções de configurações. 

Vamos conhecer cada um dos itens do menu, com seus respectivos 
submenus.

a. Início – será direcionado para a sua página inicial, onde encontrará 
os cursos nos quais está cadastrado.
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b. Calendário – apresenta uma agenda da disciplina/curso, no qual 
serão divulgados eventos e datas em geral. Dessa maneira é impor-
tante que fique atento à estrutura de realização semanal do curso. 
Nossas atividades da semana começarão sempre na sexta-feira. 
Portanto, neste dia, será disponibilizada uma nova agenda com 
atividades inéditas ou atualizadas que deverão ser entregues sem 
desconto em nota até a quinta-feira, às 23:55h da outra semana.

c. Mensagem – o AVA Unesp não possui uma Ferramenta Correio 
propriamente dita, isso acontece no caso de ambientes como o 
TelEduc. Essa ferramenta dará acesso às mensagens, visualizar e 
responder, a partir de uma maneira de comunicação assíncrona 
como será apresentada a seguir. Ao clicar na opção Mensagem você 
será direcionada (o) a seguinte tela, conforme a Imagem 5 abaixo:

Imagem 5 – Mensagens – AVA

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2013).

Clicando na seta ao lado direito dos meus contatos você terá 
acesso às opções:

 ➢ Conversas recentes – Nesse item você poderá visualizar as 
suas conversas recentes;

 ➢ Notificações recentes – Notificações enviadas pela admi-
nistração.

 ➢ Nome da disciplina (nomenclatura) – Serão exibidos os no-
mes dos participantes do curso. Você deverá clicar no nome 
da pessoa que receberá a mensagem. Digite a mensagem e, 
por fim, Enviar mensagem.
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d. Cursos – nessa opção serão listados os cursos nos quais você foi 
inscrito. Se você cursista desejar ir para a agenda atual da semana 
basta clicar em cima do nome do curso. Em outras palavras pode-
-se dizer que essa opção funciona como um Home da sala virtual. 
Veremos aqui também os submenus da opção curso:

 ➢ Participantes – permite visualizar os participantes do curso 
com possibilidade de enviar mensagens a quem desejar. Para 
isto, clique em Participantes, em seguida escolha a pessoa 
a quem você irá enviar a mensagem, clique em Enviar uma 
mensagem e pronto, basta digitar o conteúdo e clicar em 
Enviar mensagem.

 ➢ Notas – nesse submenu, você tem acesso as suas Notas.

 ➢ Alterar Perfil – nesse item você poderá alterar ou acrescentar 
algo nos seus dados. 

O objetivo do curso é que o cursista virtual preencha seu perfil para 
que os docentes e colegas possam conhecê-lo e ajudá-lo nessa caminhada. 
Vejamos a seguir as opções que poderão ser realizadas no preenchimento 
do seu perfil:

No preenchimento do perfil, você encontrará as seguintes opções:

•	 Nome – está vinculada a base de dados Institucional;

•	 Endereço de e-mail – está vinculado à base de dados institucional. 
Não há possibilidade de cadastrar no AVA e-mail diferente do que 
está no Portal do Servidor ou do Aluno;

•	 Mostrar endereço de e-mail – neste campo o usuário pode esco-
lher entre:

 ◆ Esconder o meu endereço de e-mail completamente;

 ◆ Permitir que todos vejam o meu endereço de e-mail;

 ◆ Apenas os participantes do curso podem ver o meu endereço 
de e-mail.

•	 E-mail do tipo compilado - cada usuário pode decidir se recebe:

 ◆ Sem compilação (um e-mail para cada nova mensagem do 
fórum);

 ◆ Completo (um e-mail diário com as mensagens completas 
dos fóruns);
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 ◆ Assuntos (um e-mail diário, apenas com os assuntos das men-
sagens).

•	 Assinatura automática – você pode optar se deseja ser assinante 
dos fóruns de discussão. Para isto, terá que selecionar: 

 ◆ Sim, quando eu envio mensagens a um fórum, sou automati-
camente assinante, ou;

 ◆ Não, não quero ser assinante dos fóruns automaticamente.

•	 Monitoramento do fórum – nesse item existem duas opções:

 ◆ Não, não quero ser assinante dos fóruns automaticamente, ou;

 ◆ Sim, ponha em evidência as novas mensagens.

•	 Leitor de tela – você têm duas opções, se optar:

 ◆ Sim – uma interface mais acessível é fornecida em diversos 
lugares, como no chat.

 ◆ Não – a interface será padrão, isto é da forma que foi desen-
volvido o layout.

No item Imagem do Usuário, você cursista, pode transferir uma foto 
do seu computador para este servidor. Esta imagem será usada em algumas 
páginas para identificá-lo. A imagem ideal é um retrato que mostre seu rosto 
de perto, mas você pode usar outras imagens se preferir. A imagem deve 
ser em formato JPG ou PNG (o nome do arquivo termina em .jpg ou .png). 
Para obter uma imagem você precisa:

 ➢ Usar uma máquina fotográfica digital. As fotos terão, pro-
vavelmente, o formato adequado;

 ➢ Usar um scanner para digitalizar uma fotografia impressa. 
Selecione, como formato de arquivo, JPG ou PNG;

Para transferir a imagem para o servidor do curso, existem duas 
possibilidades, a primeira é por meio do botão “Adicionar” na página de 
edição. Selecione a imagem no diretório do seu computador e faça escolha 
pela segunda opção “Arraste e solte arquivos aqui para enviá-los”. 

Para inserir a foto no seu perfil, siga os procedimentos da Imagem 6:

Clique na opção “Adicionar”:
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Imagem 6 – Adicionar um arquivo

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2013).

Ao clicar no botão “Adicionar”, surgirá outra janela. Clique na alter-
nativa “Enviar um arquivo” conforme a Imagem 7. 

Imagem 7 – Enviar um arquivo

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2013).

Para selecionar a imagem de perfil clique no botão “Selecionar Ar-
quivo”, e na sequência realize os procedimentos:

•	 Selecione o arquivo da sua foto;

•	 Na opção Salvar como: Nomeie com o nome de perfil;

•	 Em seguida, clicar no botão Enviar este arquivo.

Obs.: Onde houver asterisco (*), o preenchimento deverá ser obrigatório.
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Existe também a alternativa de Arrastar e soltar disponível. Desse 
modo, você pode arrastar mais arquivos da sua área de trabalho e soltá-los 
na caixa abaixo para enviá-los. Conforme Imagem abaixo:

Imagem 8 – Arrastar e soltar arquivo – AVA

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2013).

Nota: isso pode não funcionar com outros navegadores.

Para finalizar o preenchimento do perfil, clique na opção “Atualizar 
perfil”. Quando você retornar à página do seu perfil, se a nova imagem não 
for visualizada, use a tecla de atalho F5 de seu teclado para atualizar a página.

ATENÇÃO: Arquivos com tamanho maior 
que o indicado não serão aceitos.

2.3 – Topo do aVa

Nesse local teremos as seguintes opções:

2.3.1 – Chat

O chat é uma sala de Bate-papo, onde alunos, tutores e professores 
estabelecem uma comunicação por escrito, on-line, com dia e hora previa-
mente determinados. É semelhante, em tudo, às ferramentas disponíveis na 
Web com este mesmo nome.

É recomendável que, antes de iniciar um bate-papo real, o cursista 
experimente a ferramenta com os colegas. A configuração de um Bate-
-papo é autoexplicativa. Caso esta ferramenta seja utilizada em seu curso, 
o tutor ou o professor agendará previamente o melhor dia e o horário para 
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o encontro. Isso pode ser feito por meio de uma enquete, onde cada aluno 
pode fazer a sua escolha.

Dessa maneira, um link na página inicial da disciplina identificando 
o fórum será apresentado, no qual você deverá clicar para ter acesso a ele.

Para participação no chat é necessário clicar na opção “Clique aqui 
para entrar no chat agora”, Conforme Imagem abaixo.

Imagem 9 - Chat

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2013).

Feito isso, surgirá uma janela pop-up com o chat, conforme ilustrado 
abaixo:

Imagem 10 – Chat – AVA

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2013).

4
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A tela do “chat” é composta por duas partes. Do lado direito da tela 
exibe todos os usuários que estão participando do bate-papo. A parte es-
querda mostra as mensagens digitadas tanto por você quanto pelos demais 
participantes.

Para enviar uma mensagem basta digitá-la na caixa de texto e pressionar 
a tecla “Enter” no seu teclado. A mensagem enviada aparecerá na janela, 
assim como todas as mensagens enviadas pelos participantes...

Para sair da conversa basta fechar a janela. 

Se desejar visualizar os registros de conversas anteriores clique em 
“Visualizar sessões passadas”.

2.3.2 – Fórum de Dúvidas

Esta ferramenta serve ao esclarecimento de dúvidas surgidas sobre o 
conteúdo publicado durante o curso de aperfeiçoamento.

Lido o conteúdo, o aluno deve postar suas dúvidas no Fórum de Dú-
vidas. O professor e/ou tutor interagem com os cursistas respondendo todas 
as perguntas postadas.

2.3.3 – Glossário

O Glossário é uma forma flexível de apresentar definições que podem 
ser relacionadas com todas as informações do conteúdo global do curso. Por 
exemplo, se a “sigla” é definida no Glossário e a palavra educação aparece 
em um fórum de discussão, ela aparecerá como um link que conduzirá o 
estudante à definição anteriormente dada.
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Imagem 11 – Glossário

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2013).
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3. menu LAterAL

No menu lateral temos as opções:

3.1 – Mat. de Apoio (Material de apoio) – nessa opção poderão ser 
encontradas as leituras complementares que agreguem valor aos conteúdos 
apresentados no decorrer do curso.

3.2 – Encontros (EP) – aqui serão alocados todos os materiais utili-
zados nos dias dos encontros presenciais.

3.3 – Legislações – nesse local temos os textos sobre as legislações que 
serão utilizadas no curso de aperfeiçoamento.

3.4 – Manuais – nessa pasta serão armazenados todos os tutoriais de 
procedimentos para a execução das atividades utilizando as ferramentas do 
AVA Unesp. Fique à vontade para solicitar outros tutoriais.

3.5 – Textos – os arquivos para leitura e que estão relacionados às 
atividades estão disponíveis nessa pasta Textos.

3.6 – Vídeos – você encontrará os vídeos apresentados durante o curso, 
referente a cada tema.

3.7 – Contatos – nesse local encontram-se todos os contatos da equipe 
da Unesp Corporativa.

3.8 – Sobre o curso – local onde encontrará os materiais referentes ao 
curso, como por exemplo:

 ➢ Manual do Cursista com os seus regulamentos;
 ➢ Manual Operacional AVA Unesp;
 ➢ Programa do curso;
 ➢ Cronograma do curso.

3.9 – Dúvidas frequentes – aqui você encontra resposta às dúvidas 
mais frequentes.
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4. AGenDAs semAnAis

A cada semana estará disponível uma agenda com slides de apresentação 
da nova agenda semanal, em que poderá conter fluxogramas das atividades. 
Por isso, consulte sempre sua agenda e as atividades de aprendizagem.

Veja abaixo a Imagem 12 que demonstra o que foi relatado:

Imagem 12 – Agenda – AVA

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2013).

Sempre que houver o botão Próximo terão outros slides com demons-
trações e explicações sobre as atividades propostas no curso.

Manual OperaciOnal dO aVa unesp

Curso de aperfeiçoamento em LiCitação e Contratação púbLiCa

20



Nas agendas semanais teremos vídeos correspondentes aos temas, 
textos para leitura, fórum de discussão para abordar assuntos relativos aos 
temas e atividade avaliativa.

Abaixo dos slides na parte central do Ambiente Virtual de Aprendi-
zagem poderão ser vistas as atividades propostas para a atual semana. Veja 
a Imagem abaixo:

Imagem 13 – Atividades - AVA

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2013).

4.1 – aCesso às aTiVidades

Para participar clique em cima do nome da atividade. 

Vamos ver algumas ferramentas que poderão se utilizadas:

a) Fórum de Discussão

O Fórum é uma ferramenta de interação em tempo real. Isso quer 
dizer que o indivíduo pode participar dele em qualquer momento.

Existem dois tipos de configurações para o Fórum de Discussão:
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4.1.1 – Fórum de Discussão – Acrescentar um novo tópico de discussão

Imagem 14 – Fórum de Discussão  

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2012).

1) Acrescentar um novo tópico de discussão – nesse botão você pode 
incluir um novo comentário. Porém, somente acrescente nova dis-
cussão quando houver assuntos ou temas diferentes;

2) Diálogo Inicial – mostra o tópico da discussão;

3) Autor – Aparece o nome do autor que criou o tópico de discussão.

4) Comentários – mostra a quantidade de comentários;

5) Última mensagem – mostra o nome e a data do último usuário que 
postou mensagem no fórum.

1

2 3 4 5
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Para participar do fórum é necessário clicar no tópico (1), em seguida 
surgirá a tela abaixo: 

Imagem 15 – Responder

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2012).

1) Edita o tópico de discussão (permitido só para quem criou);

2) Excluí o tópico de discussão (permitido somente para quem criou);

3) Responde o tópico de discussão.

1 2 3
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Clique em “Responder”. Em seguida abrirá uma janela para postar 
a sua contribuição. Ao final “Enviar mensagem ao Fórum”. Conforme 
imagem abaixo:

Imagem 16 – Enviar mensagem ao Fórum

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2012).

1) Nome do assunto da discussão (o campo já vem preenchido,  
não mude);

2) Adicione uma mensagem de resposta;

3) Clique em “Enviar mensagem ao fórum” para finalizar.

1

2

3
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4.1.2 – Fórum de Discussão – simples

O Fórum é uma ferramenta de interação em tempo real. Isso quer dizer 
que o indivíduo pode participar dele em qualquer momento.

Imagem 17 – Fórum de Discussão - Simples

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2013).

Para participar do fórum de discussão basta clicar sobre a atividade 
proposta, assim como mostrado na Imagem 17. Em seguida surgirá uma 
outra tela com questões para se discutir.

Imagem 18 – Responder

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2012).

1) Edita o tópico de discussão (permitido só para quem criou);

2) Excluí o tópico de discussão (permitido somente para quem criou);

3) Responde o tópico de discussão.

Ao clicar em Responder abrirá uma janela para postar a sua contribui-
ção. Digite o seu comentário e ao final selecione a opção “Enviar mensagem 
ao Fórum”. Conforme a Imagem 19 abaixo:
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Imagem 19 – Enviar mensagem ao Fórum 

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2012).

1) Nome do assunto da discussão (o campo já vem preenchido, não 
mude);

2) Adicione uma mensagem de resposta;

3) Clique em “Enviar mensagem ao fórum” para finalizar.

Obs.: Este formulário de comentário contém 
campos obrigatórios marcados com *

Lembrando!

Para que o fórum fique organizado e as discussões sejam fáceis de 
acompanhar, o correto é clicar na primeira pergunta colocada pelo tutor, 
e responde-la.

Sinta-se à vontade para comentar, dar sequência às contribuições dos 
colegas e/ou tutor. Lembre-se que o fórum de discussão tem a finalidade de 
interação entre os participantes. Para isso, você deve clicar no comentário 
que deseja e, em seguida, Responder.

1

2

3

Manual OperaciOnal dO aVa unesp

Curso de aperfeiçoamento em LiCitação e Contratação púbLiCa

26



4.1.3 – Produção Textual 

Podemos enviar uma produção textual, por meio da ferramenta tarefa. 
Uma tarefa consiste na descrição ou enunciado de uma atividade a ser de-
senvolvida pelo aluno, que pode ser enviada em formato digital ao servidor 
do curso fazendo utilização da plataforma.

Apresentamos o ícone ( ) que representa a Ferramenta Tarefa.

Como Enviar uma produção textual na Ferramenta Tarefa?

As produções textuais serão enviadas por meio de um arquivo (texto, 
imagem, etc.). Para criar o arquivo que será enviado, deve-se utilizar um editor 
de sua preferência. Em seguida clique no botão “Adicionar apresentação”.

Imagem 20 – Enviar tarefa

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2013).

1) Clique em “Adicionar Apresentação”.

1
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No passo seguinte você deverá anexar o arquivo clicando no botão 
“Adicionar” conforme a Imagem 21.

Imagem 21 – Janela para adicionar um arquivo

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2013).

1) Clique em “Adicionar...”.

2) Clique em “Salvar mudanças”, mas certifique-se de ter adicionado 
o arquivo.

Consequentemente, surgirá uma janela para que você possa procurar 
no seu computador o arquivo que será enviado. Veja a Imagem 22.

1

2
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Imagem 22 – Janela para selecionar os arquivos

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2012).

1) Clique em “Enviar um arquivo”;

2) Clique em “Selecionar um arquivo”, e escolha o arquivo que deseja 
colocar a partir da relação de documentos de sua máquina;

3) Clique em “Enviar este arquivo”.

3

2

1
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Imagem 23 – Envio de arquivos

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2012).

1) Após aparecer o arquivo, clique em “Salvar mudanças”.

1
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4.1.4 – Ferramenta Questionário

Esta ferramenta é utilizada para a composição de questões e de con-
figuração de questionários. Tais configurações possibilitam atividades de 
diferentes formas (múltipla escolha, verdadeiro ou falso, resposta breve, 
entre outros). Poderá ser uma atividade de fixação, sem nota, ou, ainda, ser 
uma das atividades avaliativas do curso.

Para iniciar, clique em Tentar responder o questionário agora.

Imagem 24 – Tentar responder o questionário agora

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2012).
Leia com atenção, e escolha a alternativa que julgar correta para cada uma das questões.

Confira suas respostas e, para finalizar clique, ao final da página na opção Próximo.
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Surgirá um resumo das suas tentativas. Se desejar, poderá revisar as 
alternativas, para isso, clique em Retornar à tentativa (1).

Imagem 25 – Resumo de tentativas

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2012).

Para finalizar, clique em Enviar tudo e terminar (2).

Obs.: Se você cursista sair da atividade sem Enviar tudo e terminar, as 
respostas serão gravadas automaticamente, assim sendo possível ao retornar 
a atividade poder realizar as alterações necessárias e terminar de responder 
o questionário. Ao entrar na atividade novamente você terá que clicar no 
botão Continuar a última tentativa.

1
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4.1.5 – Ferramenta Wiki

 A wiki abrange muitos aspectos referentes à Educação a Distância, 
desde aqueles com procedimentos de trabalhos colaborativos, até aqueles 
relacionados com a habilidade no manuseio das ferramentas de edição de 
textos HTML1. Tal ferramenta permite aos participantes de um curso uma 
interação colaborativa. 

Na página da wiki teremos algumas abas, nas quais será possível in-
teragir com a ferramenta. São elas: Visualizar, Editar, Links, Histórico e 
Anexos.

a) Aba Editar

Nesta opção será possível desenvolver um texto colaborativo, incluir 
as informações necessárias, alterar quando necessário, ou mesmo excluir.

Você poderá desenvolver um texto colaborativo, fazendo as alterações 
e inclusões no conteúdo da wiki. Ao final da página há três botões com os 
seguintes objetivos:

 ➢ Salvar: Salva o conteúdo da wiki;

 ➢ Visualização: Será apresentada na tela uma visualização prévia do 
conteúdo existente na wiki;

 ➢ Cancelar: Você poderá cancelar a sua digitação na wiki.

1 Abreviação da expressão inglesa HyperText Markup Language, que 
significa Linguagem de Marcação de Hipertexto.
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Imagem 26 – Editar

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2012).

Importante...

 ➢ Redija o texto diretamente na área de edição wiki, evitando copiar e 
colar de um editor de texto, pois essa ação pode ocasionar problemas 
na formatação do texto e na configuração da wiki; 

 ➢ Sempre que você acessar a aba de edição da wiki, e realizar alguma 
alteração, para salvá-la, clique no botão salvar.

Lembrando...

 ➢ No modo de edição da wiki vale lembrar que é possível realizar a 
formatação adequada, acrescentar imagens, tabela e qualquer outra 
formatação.

 ➢ Se ao acessar a aba Editar aparecer a mensagem “Alguém está 
editando esta página exatamente agora. Aguarde um pouco, e em 
seguida tenta acessá-la novamente.
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Imagem 27 - Editar

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2012).

b) Aba Comentários
Permite que os usuários comentem a respeito do texto da wiki através do link Adicionar 
Comentário.

Imagem 28 – Comentários

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2012).
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c) Aba Histórico
Nesta aba é possível obter um relatório das alterações realizadas pelos participantes do gru-
po na wiki, contendo as seguintes informações, conforme mostra a figura abaixo:

Imagem 29 – Histórico

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2012).

 ➢ Versão: Mostra o número de versões do documento. Clicando 
nesse número, é possível Navegar na última versão do documento; 
Nesta opção é possível visualizar determinada versão e recuperá-la 
(formato original) na página de edição ao clicar no link Restaurar 
esta versão.

 ➢ Usuário: Identifica o autor da versão;

 ➢ Modificado: Data em que determinada versão da Wiki foi alterada.
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d) Aba Mapas

Oferece um Menu de Mapas no qual são listadas as páginas criadas na 
Wiki através de links no texto principal, possibilitando a navegação entre 
elas. No menu pode-se escolher entre as formas de visualização abaixo:

Imagem 30 – Mapa

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2012).

 ➢ Contribuições: Lista as páginas que o usuário editou na wiki.

 ➢ Links: Lista os links criados no texto principal da wiki.

 ➢ Páginas orfãs: Lista as páginas que não tem ligação com outras 
páginas da Wiki.

 ➢ Índice das páginas: Lista as páginas por ordem de ocorrência no 
texto.

 ➢ Lista de páginas: Lista as páginas por ordem alfabética.

 ➢ Páginas atualizadas: Lista as páginas da wiki recentemente 
atualizadas.
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e) Aba Arquivos

Os arquivos de imagem inseridos no texto da wiki pelo tutor são vi-
sualizados nesta relação de arquivos e podem ser acessados por todos os 
usuários.

Imagem 31 – Arquivos

Fonte: Núcleo de Educação a Distância da Unesp (NEaD, 2012).
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5. reQuisitos tÉCniCos

O aluno do Curso de “Aperfeiçoamento em Licitação Pública” possui 
o suporte do Portal Acadêmico UNESP, que trará informações acadêmicas 
gerais, disponíveis ao público, e uma área restrita, definida como Espaço 
Acadêmico do Aluno.

O endereço para o acesso é o www.edutec.unesp.br onde você poderá 
obter informações, consultar a sua situação acadêmica e acompanhar no-
tícias relacionadas ao curso.

Importante! Atente-se para os “Requisitos Técnicos” que seu compu-
tador deve ter para acessar o Portal Edutec e o AVA UNESP.

•	 Navegador Firefox. Para acesso ao portal com todas as funciona-
lidades (versão a partir de 3.6): http://br.mozdev.org/download/. 
Atenção: desabilitar qualquer bloqueador de pop-up e barras para 
o site www.edutec.br;

•	 Adobe Flash Player atualizado. Utilizado para assistir os vídeos do 
Portal. (a partir da versão 10): http://get.adobe.com/br/flashplayer/;

•	 Adobe Reader atualizado. Utilizado para ler arquivos com a exten-
são PDF. (a partir da versão 9.3): http://get.adobe.com/br/reader/;

•	 Um pacote de aplicativos compatível com o Microsoft Office, como 
o BrOffice, para trabalhar com documentos. Este pacote contém 
programas compatíveis com Microsoft Word, Excel e Power Point. 
Para salvar com extensão .doc, .xls e .ppt no BrOffice, basta escolher 
este formato no momento em que for salvar o arquivo http://www.
broffice.or/download;
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•	 Conexão à Web a partir de 500KBps (recomendado 1 Mega), para 
participar da sala virtual e assistir aos vídeos;

•	 Um antivírus atualizado que deve ser utilizado diariamente para 
varrer todo o computador e sempre que receber ou enviar um 
arquivo para o Ambiente Virtual. Sugerimos os antivírus livres 
a seguir: Avast (http://www.avast.com/free-antivirus-download), 
ou AVG (http://free.avg.com/br-pt/download-avg-anti-virus-free).
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