
  
 

SAIBA COMO ACESSAR O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) 

 

A seguir, selecione a opção Disciplinas Online AVA: 

 

A cesse o  site  da Rede JK :  http://rededeensinojk.com.br 

A se guir,  Clique em  Portal Virtual 

Aqui  

o u aqui 



Você irá para a tela de acesso ao AVAJK 

Esta é a tela de acesso do AVAJK, siga as instruções que aparecem na tela para entrar 
na área de estudos. 

Será a sua  Após seu acesso, você estará na página INICIAL do AVAJK, conforme 
mostrado abaixo. 

Se este for seu PRIMEIRO ACESSO neste semestre, faça sua INSCRIÇÃO nas 
disciplinas que irá cursar neste semestre. 

 Para isto clique sobre o campo destacado em azul celeste: INSCRIÇÃO EM 
DISCIPLINAS 2020-2. 

 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 



 A SEGUIR lhe será apresentada uma tela com todas as disciplinas em oferta na 
faculdade, encontre aquela(s) na(s) qual(is) deseje se INSCREVER e CLIQUE SOBRE 
ELA.  

Cada disciplina tem um código específico, e você precisará digitar este código para 
se inscrever. (repita a operação até concluir a inscrição em todas as disciplinas que 
irá cursar estes semestre) Veja o exemplo a seguir. 

 

Ao clicar sobre a disciplina selecionada, você será redirecionado para a página de 

autoinscriçao na disciplina selecionada.   

CLIQUE na CAIXA DE INSCRIÇÃO e digite o código da disciplina, está indicado no 
nome da disciplina, POR EXEMPLO na imagem acima, selecionamos Administração de 
Sistema da Informação - (Cód. 20202-02 )- Prof. Alderedo Neto. O Código a ser digitado, 
neste caso será (20202-02). 

Depois de feito isto, você será inscrito AUTOMÁTICAMENTE e irá ser direcionado 

para a página da disciplina, conforme imagem abaixo:  

 

 

https://portalvirtualjk.eadstyleinfor.com.br/course/view.php?id=749
https://portalvirtualjk.eadstyleinfor.com.br/course/view.php?id=646
https://portalvirtualjk.eadstyleinfor.com.br/course/view.php?id=646


Realize o mesmo procedimento para TODAS AS DISCIPLINAS nas quais deseja se 

matricular. Para isto, após este procedimento, volte á página inicial do AVAJK 

clicando em no link Início, que fica no canto superior esquerdo da página, ao lado do 

logo da faculdade.  

 No seu próximo acesso, depois de realizada suas inscrições, suas disciplinas 

poderão  ser acessadas clicando sobre o Link MEUS CURSOS, que fica situado na 

barra lateral, de  cor preta, que está localizada no canto esquerdo do AVAJK, 

conforme imagem abaixo:  

  

 
  

Para aprender mais sobre o AVAJK, utilize os outros manuais de uso que estão 

disponíveis no link AMBIENTAÇÃO que está disponível no MENU, RECURSOS, NO 

ALTO da tela do AVAJK, conforme mostrado abaixo:  

 

 

No módulo de AMBIENTAÇÃO, você encontrará todos os manuais de ajuda que 

precisa para utilizar de forma eficiente e correta tudo que precisa para fazer um bom 

uso dos recursos disponíveis no AVAJK. Por favor, tire uns minutos de seu dia para 



fazer isto, pois será de grande ajuda para você, seu professor e para a faculdade, 

evitando que você tenha problemas ao longo de seu curso.  

 

 

Bem-vindo ao Ambiente Virtual de Aprendizagem JK, AVAJK. Sinta-se à vontade para 

procurar o atendimento da coordenação de EAD através do e-mail 

portalvirtual@facjk.com.br.  

Estaremos felizes em poder atende-lo. Mas por favor, procure suas prespostas 

primeiramente em um de nossos manuais, a grande maioria dos casos pode ser 

resolvido por você mesmo.   


