Tutorial de
primeiro acesso
ao AVA Acadêmico
Alunos EaD

Para que você tenha acesso ao AVA Acadêmico, após a sua matrícula,
será necessário seguir as seguintes etapas:

Etapa
1

Realizar ooautocadastro
no Sigaa no Sigaa
Realizar
autocadastro

Nesse momento, será necessário saber o seu número de matrícula. Caso não o saiba,
recomenda-se procurar a coordenação de seu curso para obter essa informação.
Caso surja algum problema no decorrer do processo de auto cadastro, o aluno deve procurar
a CRCA ou pode ligar para o telefone (85) 3332-1480 ou, ainda, entrar em contato por e-mail:
drca@unilab.edu.br

Saiba mais!
Os alunos dos cursos de graduação e pós-graduação da Unilab, na modalidade presencial ou à distância,
devem efetuar, a partir de seu ingresso na instituição, o autocadastro no Sistema Integrado de Gestão de
Atividades Acadêmicas (SIGAA). É por meio desse sistema que o discente tem acesso a todas as informações de sua vida acadêmica, tais como notas, histórico, comprovante de matrícula e declaração de vínculo.
O autocadastro é obrigatório e necessário para que seu perfil de usuário seja integrado ao AVA e você
possa ter acesso às salas de aulas virtuais.
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Etapa
2

Realizar ooautocadastro
Sigaa ao AVA
Realizar
primeironoacesso

O acesso ao AVA Acadêmico se dá através de login e senha no site https://iead-ava.unilab.edu.br/
utilizando um aplicativo para navegação na internet.

Como acessar
Na parte superior direita da tela inicial do ambiente, clique em ‘Acessar’.

Na tela de login insira o usuario e senha definidos no autocadastro e em seguida
clique em “Acessar”.
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Pronto. Dessa forma, você já estará com acesso ao Ava Acadêmico.

Guarde bem!
O primeiro acesso ao AVA Acadêmico será com o login e senha definidos pelo aluno no momento de seu auto
cadastro no SIGAA (Etapa 1).
O cadastro dos usuários discentes nas salas de aula virtuais dos cursos regulares será feito através da integração
com o SIGAA. Sendo obrigatória a realização do autocadastro no SIGAA, pelos alunos recém ingressados.
O link para página onde os alunos poderão efetuar o autocadastro é: https://sig.unilab.edu.br
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Etapa
3

Realizarno
o autocadastro
Sigaa
Inserir
seu perfilnodo
AVA uma fotografia atualizada do seu rosto.

Depois que realizar o login no Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA), no canto superior direito, clique sobre seu usuario, uma
seção de menu com as seguintes opções irá aparecer, clique
em “Perfil”
Na janela que irá aparecer clique em “Modificar perfil”
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Navegue até a opção “Imagem do usuário” e selecione uma foto disponível.
Se preferir substituir a foto existente marque o campo “Excluir” e clique em “Atualizar perfil”, ou clique na opção
“Nova imagem” e selecione a nova foto.

Fique atento!!!!!
Só têm acesso às disciplinas no AVA Acadêmico
(sala virtual no Moodle) os discentes devidmente
matriculados no SIGAA.

Problemas com o acesso?
Fale conosco!
suporte-ead@unilab.edu.br

Fique atento!!!!!
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