
 
 

Comunicado Oficial: Alteração da Plataforma de Ensino durante período 

de isolamento social, devido ao novo coronavírus/COVID-19 

  

Vitória, 07 de abril de 2020.  

 

Prezados Alunos,  

 

As aulas da graduação presencial de todos os cursos, exceto Medicina, desde o 

dia 23 de março de 2020, estão acontecendo através do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AVA/Portal Acadêmico e ferramentas de transmissão online 

diversas.  

 

Estamos trabalhando incessantemente para que este período de aulas remotas 

possa lhe proporcionar o melhor aprendizado possível. 

 

Dessa forma, identificamos a necessidade de qualificarmos o Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA) utilizado e estaremos migrando as atividades para a 

plataforma Moodle a partir da próxima semana (dia 13 de abril de 2020), com a 

finalidade de melhorar os instrumentos utilizados no processo de ensino-

aprendizagem. 

 

O Moodle é uma plataforma (AVA) desenhada a partir de uma metodologia 

pedagógica que permite o desenvolvimento do ensino remoto de forma 

estruturada e eficiente.  

 

Os manuais de acesso estarão disponíveis no portal do aluno e também estão 

sendo encaminhados juntamente com este comunicado.  

 

Visando minimizar as dúvidas durante essa transição, seguem algumas 

orientações iniciais: 

 



 
1) A plataforma Moodle será utilizada para as disciplinas presenciais e 

semipresenciais teóricas, durante o período que durar a suspensão das 

atividades presenciais. Isso inclui a disciplina de Prática de Extensão 

Interdisciplinar (PEI) e disciplinas de Inovação. 

 

2) As disciplinas que são ofertadas exclusivamente no primeiro bimestre, no 

formato 100% EaD, permanecem sendo ofertadas no Portal 

Acadêmico/TOTVS, através do fórum previamente já agendado.  

 

3) As disciplinas de Adaptação e Dependência permanecem com a oferta 

sendo realizada no Portal Acadêmico/TOTVS, conforme fóruns já 

previamente agendados.  

 

4) As aulas remotas, em tempo real, passam a ser chamadas de Aulas 

Conectadas. 

 

5) O acesso do discente ao Moodle será feito utilizando o mesmo login e 

senha utilizados para acesso do portal acadêmico. O endereço eletrônico 

do site (URL) é multivix.edu.br/ava.  

 

6) As aulas conectadas irão acontecer ao vivo no mesmo horário da aula da 

disciplina prevista no cronograma dos cursos.  

 

7) O aluno poderá interagir com professor via fórum de discussão, agora 

dentro do AVA (forma de comunicação assíncrona) e também em tempo 

real através da aula conectada.  

 

8) A entrega das avaliações/trabalhos permanece no Portal 

Acadêmico/TOTVS, conforme orientações anteriores. 

 

 

9) As atividades práticas (aulas práticas e estágio específicos) serão 

ministradas presencialmente, conforme a portaria do MEC nº 343 e nº345. 

Dessa forma, é essencial que nesse período cumpramos apenas a carga 



 
horária teórica das disciplinas para quando assim retornarmos, 

marquemos as reposições das aulas práticas, conforme previsto no 

informativo divulgado no dia 27 de março de 2020. 

 

Durante esta transição, surgirão dúvidas e estamos à disposição para auxiliar no 

que for possível. 

 

 

Estamos empenhados em mantê-los atualizados constantemente durante todo 

o processo. 

 

Que Deus abençoe sempre a vida de todos!  

 

Cordialmente, 

Tadeu de Oliveira Penina 

Diretor Executivo 

Faculdade Multivix 


