Passo 2 – Navegar na página principal e instalar o
programa para ver vídeos:
Prezado participante, veremos agora um passo a passo para a
instalação do programa que possibilita a visualização de vídeos e
animações. Esta segunda atividade é para ajustar o seu equipamento
para o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis do seu curso
e irá contribuir para que seu momento de aprendizagem seja mais
interativo e interessante. Vamos lá?
1. Na página inicial do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, na
coluna da esquerda você vai visualizar algumas caixinhas que
facilitam sua navegação na página principal. Observe a imagem
abaixo:

Fig. 1

2. Vamos às explicações: Na primeira caixinha, você terá acesso
direto aos cursos disponíveis no ambiente. Na segunda caixinha, você
terá acesso direto para os arquivos de videoconferências, na terceira
caixinha, para as comunidades e na quarta caixinha, para o espaço
destinado aos tutores de curso. Na última caixinha, ao clicar sobre o
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botão “ajuda”, você terá informações para conhecer mais sobre a
Educação a Distância e as Regras de utilização do AVA.
3. Clicando sobre a última caixinha, você será redirecinado para uma
nova página conforme a imagem abaixo:

Fig. 2

Estes arquivos foram criados para esclarecer suas dúvidas de acesso
ao Ambiente oferecendo suporte para a navegação e seu acesso é
liberado para consulta mesmo que você não tenha fornecido ao AVA
seu login e senha de rede.
É interessante que você visite cada um destes links para se
ambientar mais.
4. E, finalmente, no final desta página, você verá uma caixinha
chamada “Complementos”.Nela, clique sobre “Flash Professional”.
Este botão iniciará a instalação deste programa em seu computador.
Observe a imagem abaixo:
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Fig. 2

Logo que você clicar sobre o botão “Flash Professional”, irá aparecer
uma janela sobre a sua tela perguntando se você realmente deseja
fazer a instalação do programa. Confirme esta opção conforme a
imagem abaixo:

Fig. 3

Pronto! O sistema se instalará automaticamente em seu computador.
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com um técnico de sua
região.
Lembramos que você também poderá encontrar este link de
instalação na lista de programas disponíveis da Intranet Sefaz.
Agora que você já instalou o seu programa, está apto para a terceira
etapa. Parabéns!

Vamos ao terceiro passo!
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