
FERRAMENTA



Entre no Play Store 

e baixe o aplicativo 

Brightspace Pulse.



Ao abrir o aplicativo 

do AVA pela 

primeira vez, ele irá 

mostrar a tela de 

boas vindas. Clique 

em próximo.



Na tela inicial do 

aplicativo, clique em 

começar.



Em seguida escolha 

Grupo Tiradentes.



Insira sua matrícula 

e senha do Magister.



Dê as permissões 

solicitadas pelo 

aplicativo.



O aplicativo sempre 

abre na aba cursos. 

Aqui você tem 

acesso a disciplina 

que está cursando e 

as que já foram 

cursadas.



Na aba Próximo 

mostra um 

calendário com seus 

compromissos e as 

datas de entrega 

das atividades.



Tudo que é postado 

no AVA aparece para 

você no campo 

Notificações como, 

por exemplo, a 

prorrogação da 

entrega das 

atividades.



Ao clicar na 

disciplina que você 

está cursando, 

mostrará os 

conteúdos divididos 

por tópicos.



Clique em Conheça 

a sua Disciplina. 

Nessa aba você tem 

acesso ao calendário 

de avaliações, a 

apresentação da 

disciplina e muito 

mais.



As Unidades I e II 

possui seus 

conteúdos divididos 

por temas e o 

explicativo para 

fazer a avaliação.

DICA:

As unidades ficam 

separadas para facilitar 

o que serão estudados 

no decorrer do 

semestre.



No Espaço de 

Interação fica o 

fórum de discussão 

da disciplina.



É possível ter acesso 

Biblioteca Virtual 

também quando 

está utilizando o 

AVA, sem a 

necessidade de 

voltar no Magister 

para isso.



No Conteúdo 

Complementar são 

disponibilizados 

algumas atividades 

e/ou materiais 

pertinentes a cada 

disciplina cursada



Para acessar o 

aplicativo do AVA 

como se fosse pelo 

computador clique

em Página Inicial do 

Grupo Tiradentes.



Ao ser redirecionado 

para essa página, 

clique nos 3 

pontinhos do lado 

direito da tela.



Marque a opção 

para computador.



Em seguida, clique

na disciplina que 

você está cursando.



Pronto!

Agora você 

consegue acessar o 

aplicativo como se 

estivesse pelo 

computador.



Daniele Carvalho

Ainda com dúvidas?

Entre em contato:

79 9.9151-9180

https://api.whatsapp.com/send?phone=5579991519180&text=Ol%C3%A1%2C%20estou%20com%20d%C3%BAvidas%20nas%20ferramentas%20de%20aprendizagem%20-%20FSLF

