
TUTORIAL DE UTILIZAÇÃO 

ALUNOS  



ACESSO À PLATAFORMA: 

https://www.etan.com.br/virtual  ( acesso direto) 

Ou  

https:// www.etan.com.br >> Portal Acadêmico >> Ambiente Virtual de Aprendizagem  

A utilização de Plataforma Virtual neste 

momento de suspensão das aulas foi 

autorizado pelo Conselho Estadual de 

Educação e validará os conteúdos ministrados, 

com o objetivo de preservar a consecução do 

calendário escolar e do planejamento previsto. 

O acesso deve ser feito preferencialmente por 

computador ou notebook, entretanto é 

possível acessar pelo navegador do celular. 

https://www.etan.com.br/virtual
https://www.etan.com.br/virtual
http://www.etan.com.br/


Usuario e senha enviados por SMS 

Se o aluno não recebeu os dados de 

acesso, pode enviar uma mensagem 

com o nome e turma para o whatsapp 

da ETAN (24 99203 4821) ou email 

para contato@etan.com.br. 



AO ENTRAR PELA PRIMEIRA VEZ SERÁ NECESSÁRIO ATUALIZA/CONFIRMAR SEUS DADOS DO PERFIL 

Clique em Atualizar Perfil 



Após acessar pela primeira vez, aparecerão os links das preferências 

Clique em Meus Cursos para iniciar 



Usuário logado 

Disciplinas do aluno 

Para entrar na disciplina clique em “Curso” 



Disciplina escolhida 

Semana de referência 

Atividades Postadas 



Visão do arquivo enviado 

aberto em uma janela 

pop-up.  
O aluno pode ler direto na tela, 

imprimir ou fazer o download. 



REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES 

A realização de atividades pelos alunos poderá ser realizada de várias 

formas. Dentre elas podemos destacar: 

- envio de tarefa 

- realização de questionário online 

- Fórum 

- Chat 

- Outras 

 

A realização das atividades registra a participação e frequência dos 

alunos e pode ser pontuada para uso futuro. 



Arquivo inserido 

pelo professor  com 

as questões 

Envio de Tarefa 



Para enviar a atividade 

Para colocação de dúvidas dos alunos 

e soluções dos professores 

Envio de Tarefa 



VISÃO DO ALUNO 

Incluir o arquivo com 

as respostas 

Enviar após incluir o arquivo 



RESPONDER COM TEXTO ONLINE 

Para responder um texto online 

clique em Adicionar Tarefa 



RESPONDER COM TEXTO ONLINE 

Questões 

Escreva suas 

Respostas aqui 

Quando terminar, 

clique em Salvar 

mudanças 



QUESTIONÁRIO 

Texto da questão 

Alternativas a escolher 

Próxima pág 

ou questão 

Página ou 

questão anterior 

Questão que está 

sendo respondida 



Após a última questão, clicar 

em finalizar tentativa.  

 

Também é possível voltar às 

questões anteriores. 

Após concluir as respostas, 

clique para enviar. 

QUESTIONÁRIO 



A correção do questionário é automática e o aluno recebe imediatamente o 

resultado, podendo fazer uma revisão dos acertos e erros 

QUESTIONÁRIO 



FÓRUM 

É um local coletivo dos alunos do curso para interagirem entre si e com o professor da matéria. 

Forum para colocação de dúvidas dos 

alunos e soluções dos professores 



CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

O controle de frequência é uma exigência para validação dos dias letivos pelo MEC e será realizado por meio do relatório de 

LOGs gerado pela plataforma. Por ele será possível registrar quais os alunos acessaram, as atividades que foram acessadas e 

enviadas e o período de acesso. 

IMAGEM DO ARQUIVO DE LOGS 



NOTAS 

O pode-se ter uma visão geral das atividades realizadas por meio do link NOTAS do menu 

lateral ou no botão “Este Curso” no menu suspenso. Neste momento, se houver nota que o 

professor atribuiu para as atividades, elas servirão como o referencial ou uma nota parcial 

para uso futuro. 




