
TUTORIAL DE ACESSO AO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

PORTAL AVA – SANTA CRUZ 

- Acesse ao nosso site através do endereço www.santacruz.br e clique no link “Área do Aluno”. 

 

- O site apresentará uma nova tela onde será necessário clicar na opção “CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O WEB 
ALUNO” 

 
- O sistema apresentará uma nova tela onde será necessário inserir login (número de matrícula) e senha. 

http://www.santacruz.br/


- No menu do sistema Webaluno, será apresentada a opção “AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM”, onde o 
aluno deverá clicar sobre esta. 

 

 

- Na proxima tela o sistema exibirá a tela de apresentação do “Ambiente Virtual”, onde se poderá ter acesso ao 
“Ambiente Virtual de Aprendizagem” para Videoaulas e/ou Trabalhos e Atividades. 

 
 

-No caso de acesso ao “AVA – Videoaulas”, em seguida o sistema apresentará: o(s) curso(s) disponível(is) de acordo 
com que estiver matriculado, os requisitos para conclusão do curso, as datas de inicio do curso e de término do curso, 
a situação do aluno e por fim o link para acessar o curso através do botão “ACESSAR CURSO”. 

 

 

- Ao clicar “Acessar Curso” o sistema apresentará uma nova tela com o(s) módulo(s) do curso e o Professor/Tutor da 
disciplina. 
Sobre o Professor e Tutor da disciplina, através desta tela poderá realizar o contato com o mesmo através de um Chat 
On-line. Para isto basta clicar no Nome do Professor/Tutor o sistema apresentará a janela do chat para conversação. 



 

 

- Para dar sequência a exibição da aula, clique sobre a opção desejada de “Módulo”. O sistema habilitará a disciplina 
e as videos aulas disponíveis para o aluno. 

 



- Ao clicar sobre o video aula desejada, será apresentado o video online através do qual a aula será apresentada. 
Para isto, basta clicar em “Play” (no meio do vídeo) e o mesmo será exibido. 
Logo ao lado, na parte superior direita da tela será disponibilizado o Material por Escrito para que o aluno possa 
realizar o download do mesmo e consequentemente acessá-lo. 

 

 

IMPORTANTE: POR MOTIVOS DE SEGURANÇA, SEMPRE APÓS A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, CLIQUE NA OPÇÃO 
“SAIR”. 

 

 

Em caso de acesso ao “AVA – Trabalhos e atividades”, constará a página com os cursos e atividades. 

 
 
Qualquer dúvida, entre em contato com o seu Tutor através do contato divulgado pelos mesmos ou em casos 
técnicos relacionados com a informática, através do e-mail: nead1@santacruz.br 

mailto:nead1@santacruz.br

