
 

Prezado estudante da graduação da UERJ,  

 

Estamos muito felizes em recebê-lo(a)! 

 

Neste momento, você fará a inscrição em disciplinas para o PERÍODO ACADÊMICO 

EMERGENCIAL (PAE).  

 

Se você ainda tem dúvidas sobre o PAE, acesse 

https://www.coronavirus.uerj.br/contingencia-na-uerj/tire-duvidas/  

 

Tendo em vista ser esse um momento diferenciado e nunca vivenciado por muitos de vocês, 

com os desafios de estudar totalmente on-line, nossa sugestão é que vocês se inscrevam no 

mínimo de disciplinas, sejam elas obrigatórias ou eletivas (restritas, definidas ou universais). 

Mas sugerimos que você busque as orientações com a Coordenação de seu curso. 

 

As disciplinas serão oferecidas de forma remota por diferentes caminhos e ferramentas 

virtuais. Por isso, a primeira coisa a fazer é identificar o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) que seu curso utilizará.  

 

Os cursos de Odontologia, de Medicina, das Engenharias do IPRJ, as disciplinas 

oferecidas pelo CAp UERJ e as eletivas universais do IFHT, oferecerão suas atividades 

remotas nos seus AVAs que estão disponíveis nos seguintes endereços: 

 

Odontologia (FO) - http://www.cursos-teleodonto.uerj.br/moodle/ 

Medicina (FCM) - https://ead.fcm.uerj.br/login/index.php 

Instituto Politécnico do Rio de Janeiro (IPRJ) - https://ead.iprj.uerj.br/moodle/ 

Instituto Fernando Rodrigues da Silveira - (CAp UERJ) - http://ava.cap.uerj.br e 

http://avacap.pr1.uerj.br  

Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias (IFHT) - 

http://www.ifht.uerj.br/ava2/  

 

As disciplinas que serão oferecidas pelo Instituto Multidisciplinar de Formação Humana 

com Tecnologias (IFHT) serão todas eletivas universais. Acesse o site do IFHT e saiba mais 

sobre as disciplinas oferecidas e como acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem do 

Instituto: https://ifht.net.br/graduacao/disciplinas-eletivas.  

 

Realize seu acesso nesses AVAs conforme as orientações das respectivas Unidades 

Acadêmicas.  

 

Mas se você faz parte dos cursos oferecidos por todas as outras Unidades Acadêmicas, seu 

acesso inicial será no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Graduação - 

https://ava.pr1.uerj.br/  

 

 

● Acesso apenas para estudantes com matrículas de 2020.1 e anteriores.  

Atenção: Estudantes de 2020.2 devem aguardar o próximo semestre. 
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1 - LOGIN no AVA 

Acessar https://ava.pr1.uerj.br/ 

Usuário: CPF (sem ponto e traço) 

Senha: senha do ID ÚNICO UERJ 

 

Portanto, será necessário ter cadastro no ID ÚNICO da UERJ - não sabe ou esqueceu? 

Acesse https://www.uerj.br/servicos-tic/id-unico/ 

 

 

2 - ACESSO AO ESPAÇO COLETIVO DO CURSO DE GRADUAÇÃO 

 

Assim que você se logar no AVA, observe o item “Meus Cursos”. É em “Meus Cursos” que 

estarão as salas do AVA com as atividades de que você participará. 

 

Então, localize inicialmente se já aparece o Espaço Coletivo de seu curso de graduação.  

Neste espaço estão inscritos todos os estudantes que fizeram inscrição em disciplinas no 

antigo 2020.1 e os docentes do seu curso. É nesse espaço em que serão postadas as 

orientações sobre as Atividades Letivas Emergenciais (ALEs) do PAE, por isso é 

importante que você acesse. 

 

Caso o espaço do seu curso de graduação não esteja em “Meus Cursos”, localize nas 

categorias dos Centros Setoriais seu centro (CTC, CBio, CEH ou CCS) e, dentro dele, o seu 

curso. Role a barra para baixo ou avance as páginas. 

 

Assim que você localizá-lo, siga as instruções na tela para seu primeiro acesso. 

 

Se mesmo assim não encontrar, é porque o seu curso de graduação não aderiu ao uso do 

espaço coletivo e utilizará outros meios para essas orientações. 

 

3 - Acesso às SALAS DO AVA DAS SUAS DISCIPLINAS DO PAE 

Após o período de inscrições em disciplinas, no decorrer da semana do início das aulas, em 

“Meus Cursos” estarão as disciplinas que você se inscreveu no Aluno On-line, caso seu 

professor tenha planejado utilizar a Sala do AVA. 

 

Se tiver dúvidas, procure a coordenação do seu curso. 

 

Desejamos que este seja um momento proveitoso, de muitas aprendizagens e colaboração 

entre todos nós. Nunca experimentamos um momento como esse, mas acreditamos que 

juntos atravessaremos a excepcionalidade que a pandemia nos tem imposto. 
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