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1. Como são os

Você pode realizar as
atividades no horário que
quiser!

cursos
Telesssaúde?
ABAS
Os cursos do do
Telessaúde São Paulo
Unifesp, tem
metodologia auto
instrucional à distância
baseada em autonomia
e investigação do
profissional em serviço.
Contempla vídeo-aula,
texto, podcast,
glossário, atividades
avaliativas e de auto
estudo.
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O curso está distribuído em 5 partes descritas a seguir:

Apresentação

Módulo 1 a 4

Conclusão

Contém a descrição
e o objetivo do
curso, os créditos
dos autores e os
critérios de
avaliação.

Contém o material
didático, as atividades
e os vídeos.

Nesta aba estão a
avaliação do curso, a
impressão da
declaração de
presença e do
certificado. As opções
estarão disponíveis
após o aluno realizar
as atividades
obrigatórias do curso.

Observação
Alguns cursos tem menos do
que 4 módulos. Os cursos
com 4 módulos, geralmente
tem 40h de carga horária.

2. O que é o
Ambiente Virtual
de Aprendizagem
(AVA)?
O AVA é o ambiente virtual
desenvolvido para ajudar
professores no
gerenciamento de
conteúdos e materiais
complementares para os
seus alunos na gestão
completa de cursos online.
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3. Como acessar o AVA?
Entre no link
http://www.telessaude.unifesp.br
Na caixa azul (Cursos), entre com seu usuário e senha e tecle OK.

ATENÇÃO!
Quando você inicia o curso, o usuário é seu CPF e a senha também, é seu CPF.
É possível alterar a senha somente caso você a tenha esquecido. Entre em
contato com o Suporte pelo link:

http://suporte.telessaude.unifesp.br
Digite seu CPF para usuário e senha.

4. Como acessar
seu curso?
Após logar no AVA,
como mostrado
anteriormente, clique
em “Meus Cursos”.

Clique no Curso
que deseja
acessar.
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5. Como ver seu
cronograma de curso?
A carga horária dos cursos podem ser
verificadas na aba Apresentação. Além
disso, nesse mesmo local é possível
checar o período do curso, quem são os
professores e seus currículos.

6. Como abrir o
Material Didático?
Para acessar o material didático do seu
curso, basta clicar no módulo que se deseja.
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Em seguida, clicar no link que se encontra
abaixo dos títulos “Vídeos” ou “Material
Didático” e iniciar seus estudos.

7. Como participar do Fórum?
Verifique se esta atividade consta no seu
curso.
O fórum é um espaço no qual você pode
interagir/conversar com seus colegas de
turma a respeito de um assunto préindicado no próprio fórum.
Para acessá-lo basta clicar em
“Perguntas Reflexivas” no seu curso.

Ler a pergunta proposta. Clicar em
“Acrescentar um novo tópico de
discussão”.
Inserir seu comentário na caixa indicada
(“Assunto” e “Mensagem”) e, por fim,
clicar em “Enviar Mensagem ao Fórum”.
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Caso você queira responder um colega
de turma em um Tópico já existente, o
procedimento é mais simples.
Basta clicar no Tópico que você quer
responder.
Em seguida, clicar em “Responder”, no
canto inferior direito.

Preencher o campo
“Mensagem” e, depois,
clicar em “Enviar Mensagem
ao Fórum”.
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8. Como responder o
questionário/atividade?
Para fazer a atividadequestionário basta clicar em
“1º questionário” ou “2º
questionário” (conforme o
módulo que você está
estudando).
Clicar em “tentar responder
o questionário agora”.
Responder as questões e, ao
final, não esquecer de
“Enviar”.
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9. Atividade de teleconsultoria Pegasus?
Para realizar a
atividade de
teleconsultoria na
plataforma Pegasus
clique os itens
dispostos abaixo do
banner

A nota dessa atividade é atualizada
toda segunda-feira no ambiente do
curso. Aguarde alguns dias após a
sua realização!

“Atividade:
Teleconsultoria”

Você encontrará
todas as informações
necessárias em
manuais.
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Outras instruções:
O que é Telessaúde ?
O que é Teleconsultoria?

Verifique se esta atividade é
obrigatória no curso que você está
realizando!

10. Como visualizar as
minhas notas no curso?

Para verificar as notas das suas
atividades, basta clicar em
“Clique Aqui” abaixo no
banner “Notas”, na coluna
direita do AVA.
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11. Como gerar a DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO de curso?
Para ter direito à declaração é preciso obter participação mínima de 75% e nota mínima 6,0, dentro
do prazo estipulado, em todas as atividades pedagógicas.

Para os aprovados, 10 dias após encerramento da turma , será disponibilizada uma Declaração de
Conclusão de Curso dentro do ambiente virtual de aprendizagem Moodle.
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11. Como gerar o CERTIFICADO?
Para ter direito ao certificado é preciso obter participação mínima de 75% e nota mínima
6,0, dentro do prazo estipulado, em todas as atividades pedagógicas.

Para os aprovados, o certificado será encaminhado para registro junto a Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura da Unifesp (PROEC Unifesp) após o encerramento da turma. O prazo
informado para registro é de 180 dias.
Instruções para obter o certificado estão no link abaixo:
https://www.telessaude.unifesp.br/index.php/teleducacao/certificados
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Alguma dúvida?
Caso você a tenha alguma dúvida, entre em contato
conosco pelo formuláriod e contato:

http://suporte.telessaude.unifesp.br
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