Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos - IMEPAC/Araguari
NEaD - Núcleo de Educação a Distância
Tutorial Disciplinas Híbridas - (Meta e Humanidades)
1. Acessar o portal em: imepac.blackboard.com, e entrar com o seu usuário (matrícula) e senha (06
primeiros dígitos do CPF). Atenção: Troque a sua senha!
2. No quadro “Minhas Disciplinas” - clique em cima da disciplina da turma.

3. Conheça os itens de menu, barra preta, na lateral esquerda: é só clicar em cima do item!

a. “Boas Vindas”: Nesse item temos um vídeo institucional que relata a importância da autonomia nos
estudos
b. “Plano de Ensino”: Local onde o professor irá postar o plano de aprendizagem. Depois de clicar
nessa opção, é só clicar em cima do plano de aprendizagem. Tenha-o sempre, impresso ou
virtualmente, para acompanhamento da disciplina.
c. “Materiais de Aula”: Ao entrar nessa opção, o primeiro item é um vídeo institucional que explica o
que são as UAs e sua importância no processo de aprendizagem. Logo abaixo do vídeo ficam as
UAs (Unidades de Aprendizagem) e o material complementar da disciplina.
d. “AECO”: Local onde ficarão as AECOs da disciplina, e quando for o momento oportuno, o professor
orientará os seus alunos quanto a realização e entrega da mesma.
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4. Unidades de Aprendizagem:
a. Entre no Menu “Materiais de Aula”
b. Clique sobre a UA e será redirecionado para uma nova aba com o conteúdo completo da UA.

c. Cada UA é composta de objetos de Aprendizagem: Clique em cada um dos objetos para seguir a
sua rota de aprendizagem e bons estudos!

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Apresentação
Desafio
Infográfico
Conteúdo do Livro
Dica do Professor
Exercícios
Na prática
Saiba+

5. É possível imprimir o conteúdo da UA

6. Haverá um tutor responsável nesta disciplina, que será apresentado em breve, bem como o seu
horário e local de atendimento.
7. Temos também, horários disponíveis nos Laboratórios de Informática sendo:
Noturno
Horário

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

1º e 2º

indisponível

Lab. I e III

Lab. I e III

Lab. IV

indisponível

3º e 4º

indisponível

Lab. IV e V

Lab. IV

indisponível

Lab. III e IV

Aos sábados das 13:00 as 17:30. (horário sujeito a indisponibilidade em função de agendamentos)

