Sumário
Introdução ..................................................................................................................................... 3
Acesso à Plataforma Soberana...................................................................................................... 4
Ainda não estou cadastrado, o que fazer? ............................................................................... 4
Painel principal .............................................................................................................................. 5
Meus cursos .................................................................................................................................. 7
Apresentação da disciplina ....................................................................................................... 7
Plano da disciplina..................................................................................................................... 9
Mural de Avisos ....................................................................................................................... 10
Módulos da Disciplina ............................................................................................................. 10
Avisos .................................................................................................................................. 11
Videoaulas ........................................................................................................................... 11
Material de apoio ................................................................................................................ 11
Entrega de trabalhos/atividades ......................................................................................... 12
Fórum do módulo ............................................................................................................... 13
Questionários do módulo.................................................................................................... 18
Considerações finais.................................................................................................................... 23

2

Introdução
A plataforma de aulas Soberana é um ambiente web de aprendizagem proporcionado pela
Soberana – Faculdade de Saúde de Petrolina aos seus alunos. A Plataforma Soberana é um
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), onde o aluno regularmente matriculado em um dos
cursos oferecidos pela Faculdade Soberana pode ter acesso à videoaulas; calendário de
atividades; plano da disciplina; fórum de discussões; avaliações online; notas; documentos e
materiais multimídia de apoio.
A plataforma Soberana tem como objetivo proporcionar ao aluno Soberana um ambiente e
experiência semelhantes aos de uma sala de aula nos cursos presenciais, com qualidade e
recursos que garantem o aprendizado à distância, podendo o aluno acessar a qualquer
momento, de qualquer lugar, bastando estar conectado à internet.
O presente manual tem como finalidade orientar os usuários na utilização das funcionalidades
da Plataforma Soberana, facilitando assim o acesso e completa experiência com a Plataforma.
Aqui descrevemos cada ambiente e recursos dentro da Plataforma, contendo uma descrição
detalhada e ilustrada de cada atividade e seus respectivos passos. Mas, o sucesso desta
importante plataforma depende da participação e colaboração dos usuários. Por isso, contamos
com o seu apoio!
O acesso a Plataforma Soberana pode ser feito por meio do site oficial da Faculdade Soberana
w ww.faculdadesoberana.com.br > menu Área Restrita > Aulas Remotas - Aluno ou
direto pelo endereço www.plataforma.faculdadesoberana.com.br.
A Soberana – Faculdade de Saúde de Petrolina deseja uma excelente leitura e se coloca à
disposição para novos esclarecimentos sobre a utilização da Plataforma Soberana.
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Acesso à Plataforma Soberana
Acesse a Plataforma Soberana pelo endereço: www.faculdadesoberana.com.br > Área Restrita
> Aulas Remotas - Aluno ou direto pelo endereço ww.plataforma.faculdadesoberana.com.br
Você será direcionado à tela de inicial da plataforma. Para acessar o(s) curso(s) informe os
seguintes dados:

Login: Matrícula.
Senha: CPF completo. Não considerar pontos e traços.
OBS: NÃO ALTERAR SENHA.

Clique no botão “Entrar”, localizada logo abaixo dos campos.

Figura 1 – tela inicial para acessar a Plataforma Soberana

Ainda não estou cadastrado, o que fazer?
O cadastro de cada aluno para ter acesso à Plataforma Soberana é realizado pela Faculdade
Soberana, de todos os alunos que estão regularmente matriculados em algum dos seus cursos.
Caso você esteja matriculado em um dos cursos, mas ao tentar acessar aparece uma mensagem
de “Cadastro não encontrado! “, entre em contato com a secretaria da Faculdade Soberana,
através do número (87) 3867-7050.
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Painel principal
Após realizar o login você será direcionado para o Painel de Cursos, conforme a imagem
abaixo.

Figura 2 - Painel de Cursos (tela principal)

Nesta área serão listadas as opções de acordo com os cursos que você está matriculado,
Graduação, Pós-Graduação, Cursos Livres. Selecione a opção que deseja acessar e você será
direcionado para uma nova tela com uma lista dos seus cursos atuais, como mostra a imagem a
seguir.
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Figura 3 - Lista de cursos em que o aluno está matriculado

Nessa tela é possível ver, à direita, o Calendário de Atividades a serem realizadas em cada
curso. Para visualizar todas as atividades a serem realizadas, basta clicar no botão “Ver
calendário completo”.
No calendário, à direita, é possível ver algumas datas em destaque, com os quadrados marcados
na cor azul, o que indica que há atividades a serem entregues nessas datas. Ao clicar sobre a
data é possível visualizar as informações sobre a atividade em questão, conforme ilustrado a
seguir:

Figura 4 - Calendário de atividades (informações sobre a atividade)
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Meus cursos
Ao clicar em um dos cursos, serão apresentadas as disciplinas em que você está matriculado.
Veja na imagem abaixo.

Figura 5 - Disciplinas do curso

Apresentação da disciplina
Ao clicar em uma disciplina você terá acesso a todas as informações sobre ela, tendo como tela
inicial a área de Apresentação, onde o professor dá as boas-vindas e informações sobre como
será a disciplina, forma de trabalho, divisão de módulos, forma de avaliação, etc.

Figura 6 - Área de apresentação da disciplina

Caso o aluno deseje saber mais sobre cada profissional, basta clicar sobre a caixa azul com a
foto, logo abaixo do vídeo, como destacado na Figura 7 a seguir.
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Figura 7 - Informações do professor da disciplina

Ao clicar sobre a caixa com o nome do(a) professor(a), você será direcionado para a tela com
todas as informações sobre e ainda poderá enviar uma mensagem diretamente para ele(a).
Veja na Figura 8 a seguir.

Figura 8 - Sobre o profissional / Mensagem direta

Na área de apresentação poderá também ter um vídeo, caso ele prefira realizar essa
apresentação de uma forma mais pessoal. Observa na Figura 6 o círculo vermelho indicando
uma pequena aba com uma seta, ela dá a opção de você expandir a área de exibição das
informações e esconder o menu lateral, como é possível ver abaixo na imagem.
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Figura 9 - Modo visualização tela cheia, menu escondido

Para visualizar novamente o menu lateral, basta clicar novamente na aba com a seta, indicado
na Figura 9 com um círculo laranja.

Plano da disciplina
Ao clicar em “Plano da Disciplina” no menu lateral, você terá acesso às informações, tais como
carga horária da disciplina e quantidade de carga horária teórica e prática; período em que a
disciplina será ministrada; ementa; objetivos; metodologia utilizada pelo professor; forma de
avaliação; conteúdo programático; cronograma de encontros; cronograma de atividades;
descrição de como se dará a nota final; informações adicionais que o professor julgue ser
necessário informar e as referências bibliográficas a serem utilizadas dura a disciplina. Caso
deseje, você pode imprimir essas informações clicando no botão “Imprimir”, indicado pelo
círculo laranja na imagem a seguir.

Figura 10 - Área de Plano da Disciplina
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Mural de Avisos
A área de Fórum Geral é uma área onde os alunos e professores podem interagir e utilizar o
espaço para interagir, enviando dúvidas gerais, dando alguma notícia ou comunicados de
interesse comum.
Ao acessar esta área é possível ver os tópicos já criados, caso exista algum. Você pode acessar
um tópico específico ou criar um. Os tópicos têm um título, geralmente curtos e claros, o autor
do tópico, ou seja, quem criou, a data em que foi criado, quem comentou no tópico pela
última vez e a quantidade de comentários. Veja a imagem abaixo.

Figura 11 - Área do Fórum Geral

Módulos da Disciplina
Na área de módulos da Plataforma Soberana você irá ter acesso a todo o material disponibilizado
pelo professor para a disciplina. Todas as disciplinas serão divididas em 4 módulos, podendo o
professor liberar todo de uma vez ou gradualmente. Veja abaixo.

Figura 12 - Área do módulo da disciplina
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Avisos
Dentro de um módulo da disciplina temos a área de “Avisos”, que são informações e avisos
específicos daquele módulo da disciplina. Veja imagem a seguir.

Figura 13- Área de avisos do módulo

Videoaulas
Nesta área estão todos os vídeos das aulas, disponibilizados pelo professor. Basta clicar sobre o
vídeo desejado que o player será aberto na área à direita. Os vídeos ficam disponíveis pelo
tempo determinado pelo professor, ou seja, disponível durante todo o período ou um tempo
específico (exemplo: 1 semana), ficando indisponível automaticamente após esse prazo. Veja na
Figura 14 abaixo.

Figura 14 - Área de vídeos das aulas

Material de apoio
Nesta área estão os materiais disponibilizados pelo professor, arquivos de texto, imagens,
apresentações, etc. Você poderá visualizar o arquivo, dependendo do formato, na própria área
à direita ou realizar o download do material. O material fica disponível pelo tempo
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determinado pelo professor, ou seja, disponível durante todo o período ou um tempo específico
(exemplo: 1 semana), ficando indisponível automaticamente após esse prazo. Veja abaixo.

Figura 15 - Área de material de apoio

Entrega de trabalhos/atividades
Trabalhos e atividades solicitados pelo professor poderão ser consultadas nesta área. Ao clicar
sobre uma atividade as informações serão apresentadas na área à direita. As atividades têm um
prazo para serem entregues.
É possível conferir seu histórico de envio arquivos referentes à atividade, o status da avaliação,
que informa se o professor já avaliou e informou a nota e quanto tempo resta para o prazo final
de envio da atividade. Informações sobre a atividade estarão em “Comentários” (circulado em
vermelho na imagem a seguir).
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Figura 16 - Área de envio de atividades

Fórum do módulo
A área de Fórum é uma área onde os alunos e professores podem interagir e utilizar o espaço
para enviar dúvidas gerais, dar alguma notícia ou comunicado de interesse comum.
Ao acessar esta área é possível ver os tópicos já criados, caso exista algum. Você pode acessar
um tópico específico ou criar um. Os tópicos têm um título, geralmente curtos e claros; o autor
do tópico, ou seja, quem criou; a data em que foi criado; quem comentou no tópico pela última
vez; quantidade de comentários e a opção assinar são as informações visíveis na tela
inicial. Veja a imagem abaixo.

Figura 17 - Área de Fórum do módulo

A opção Assinar (circulada em laranja na figura acima), quando habilitada, permite que você
seja notificado por e-mail toda vez que alguém comentar neste tópico. Utilize este recurso para
tópicos que você tem grande interesse no que está sendo debatido. Se esta função estiver
ativada e você deseja parar de receber as mensagens deste fórum em seu e-mail, neste mesmo
local, clique sobre o ícone para cancelar.

13

1) Criando um tópico
A intenção de criar um novo tópico de discussão em um fórum é iniciar um novo assunto.
Portanto, só faça isso se este for seu objetivo. Procure respeitar a temática de um fórum,
postando somente mensagens relativas ao mesmo. Caso seu assunto de interesse já exista em
um fórum, simplesmente acesse o tópico do mesmo e clique em “Responder”. Nesse caso, você
fará sua contribuição, respondendo na mensagem da pessoa que criou o tópico. Esse
procedimento facilitará a interação do grupo e evitará que existam tópicos repetidos e
discussões paralelas num mesmo fórum. Reflita para ter o cuidado ao criar um tópico, fazendo
isso somente quando houver necessidade, questionando-se a respeito da relevância das suas
contribuições para o grande grupo.
Se você deseja criar um novo tópico, basta clicar no botão “Acrescentar um novo tópico de
discussão”, como indicado na figura abaixo.

Figura 18 - Área de fórum (criar novo tópico)

Ao clicar no botão uma nova área ficará visível logo abaixo, em que serão solicitadas algumas
informações para criação do tópico, tais como Assunto e Mensagem. Veja a seguir:

Figura 19 - Criando novo tópico no Fórum
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Observe que na área da mensagem você tem algumas opções de formatação e tipo de arquivo
que deseja na imagem (circulado na Figura 19). É possível formatar um texto como cabeçalho,
parágrafo ou pré-formatação; deixar a escrita em negrito ou itálico; criar listas ordenadas ou
não ordenadas; inserir link; anexar arquivos de texto, imagens, áudios ou vídeos.
Após preencher os campos de “Assunto” e “Mensagem”, que são campos obrigatórios, você
pode finalizar e criar seu tópico clicando no botão “Enviar mensagem ao Fórum”. Seu tópico
ficará visível para todos os usuários que estão matriculados na disciplina, podendo eles
responder sua mensagem.

2) Comentando em um tópico existente
Para comentar, deixar uma mensagem, em um tópico existente, basta clicar no título do tópico
do fórum que deseja participar.

Figura 20 - Comentando em um tópico do fórum

Ao clicar você será direcionado para uma área onde aparecerão todos os comentários já feitos,
como nome, data e hora de cada comentário, permitindo que você identifique quem fez os
comentários.

Figura 21 - Comentários no fórum
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Para responder um comentário específico, verifique a mensagem que deseja responder e clique
no link “Responder”. Será apresentada uma nova área para que você possa incluir a sua
mensagem e enviá-la ao fórum.

Figura 22 - Respondendo um comentário no fórum

Após escrever seu comentário/resposta, basta clicar no botão “Enviar”, como mostrando na
Figura 22 (circulado em vermelho). Caso queira adicionar conteúdo multimídia ou formatar o
texto da sua resposta, clique na opção “Avançado” no canto inferior direito da caixa de resposta
(circulado em laranja na Figura 22).

Figura 23 - Comentário respondido

Na opção de resposta avançada é possível formatar um texto como cabeçalho, parágrafo ou
pré--formatação; deixar a escrita em negrito ou itálico; criar listas ordenadas ou não ordenadas;
inserir link; anexar arquivos de texto, imagens, áudios ou vídeos. São permitidos arquivos de até
500Kb. Observe a opção Marcadores (tags), que são marcadores que auxiliam na categorização
e em uma busca, relacionar uma resposta com determinada pergunta ou tópico. Veja exemplo
na Figura 24 abaixo.
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Figura 24 - Respondendo um comentário (modo avançado)

Para incluir um marcador basta escrever e pressionar Enter. O marcador ficará salvo para
possíveis marcações futuras.
Ao finalizar, basta clicar no botão “Enviar mensagem ao Fórum”.

3) Excluindo um tópico existente
Você só pode excluir um tópico que foi criado por você e após criado um tópico você só poderá
excluí-lo dentro no tempo de 30 minutos, após esse tempo não será mais possível fazer a
exclusão.
Acesse o tópico criado por você, que deseja excluir. Ao acessar você verá 4 opções no canto
inferior direito: Link direto, Editar, Excluir e Responder. Clique na opção “Responder”.

Figura 25 - Excluindo um tópico
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Em seguida você será direcionado para uma tela em que será apresentada uma mensagem de
confirmação de exclusão do tópico. Certifique-se de que você realmente quer excluir o tópico
em questão, pois esta é uma medida irreversível.

Figura 26 - Confirmação para excluir um tópico no fórum

Questionários do módulo
Questionários são atividades que o professor disponibiliza aos alunos, geralmente disponíveis
somente um período específico, tendo data de início e fim. Ao fim do prazo não será mais
possível responder o questionário. Alguns questionários podem tem um tempo limite para
responder, após iniciado e uma quantidade de tentativas para responde-lo completamente. Veja
a imagem abaixo.

Figura 27 - Área de questionário do módulo
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Para responder o questionário basta clicar no botão “Tentar responder o questionário agora”.
Ao clicar, será apresentada uma mensagem informando o tempo máximo que você tem para
responder o questionário, quando houver.

Figura 28 - Iniciando um questionário

Você será direcionado para uma nova tela onde serão apresentadas as questões. No quadro
superior direito (circulado em vermelho na Figura 29) você poder ver quantas questões o

questionário possui e navegar entre elas de forma rápida, bastando clicar sobre o número da
questão que deseja para ir direto para ela; além de ter o tempo restante para responder todo o
questionário (circulado em verde).

Figura 29 - Respondendo um questionário
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Figura 30 - Finalizar questionário

Ao clicar para finalizar o questionário uma nova tela será apresentada, esta informará todas as
questões e seus status, se foi respondida ou não. Caso perceba que deixou alguma questão sem
responder e deseja responder, retornando ao questionário, basta clicar no botão “Retornar à
tentativa”. Se tem certeza de que deseja finalizar o questionário e enviar como está, clique em

“Enviar tudo e finalizar”. Tenha certeza de que realmente deseja finalizar, esta ação é
irreversível e contará como 1 tentativa de resposta ao questionário.

As questões podem ser subjetivas ou objetivas, múltipla escolha, verdadeiro ou falso ou de
somatório. Para responder, basta clicar na opção que acreditar ser sua resposta. Para finalizar e
enviar suas respostas do questionário basta clicar em “Finalizar tentativa”

Considerações finais
Este material é para auxiliar todos os alunos da Soberana - Faculdade de Saúde de Petrolina na
utilização da Plataforma Soberana. Esperamos que faça bom uso da Plataforma e no caso de
qualquer dúvida volte a consultar este manual. Caso, após consultar este manual suas dúvidas
ainda continuem, pedimos que entre em contato com a secretaria da Faculdade Soberana.
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