
 

 

COMO DISPONIBILIZAR A SUA DISCIPLINA 

 

O Ambiente de Aprendizagem On-line já está integrado ao sistema do PUC-Online (SAU), o que significa, na 

prática, que todas as disciplinas da PUC-Rio possuem um espaço virtual para apoio ao presencial. Esse 

processo de integração foi pensado para inscrever alunos e professores automaticamente às suas 

disciplinas, dessa forma, basta apenas que o professor disponibilize a disciplina para que os alunos tenham 

acesso. 

 

CRIAÇÃO DE DISCIPLINAS E ALOCAÇÃO DE PROFESSORES E ALUNOS 

▫ Diariamente, o Ambiente de Aprendizagem On-line obtém a lista de disciplinas e turmas 

para o período letivo diretamente do PUC-Online; 

▫ Cada disciplina é criada automaticamente no Ambiente de Aprendizagem On-line e fica 

inativa (escondida) para os alunos; 

▫ Apenas as disciplinas ativas recebem alunos, por esse motivo é necessário que o professor 

as disponibilize, ou seja, torne a disciplina ativa;  

▫ Quando a disciplina é ativada, os alunos são inseridos automaticamente no Ambiente de 

Aprendizagem On-line, a partir das relações de alunos matriculados no PUC Online; 

▫ O Ambiente de Aprendizagem On-line obtém a lista de alunos do PUC Online também 

diariamente, para cada turma e disciplina que se encontram ativas, ou seja, o processo de 

entrada e saída dos alunos da disciplina é automático. 

 

Ao acessar a sua disciplina, você verá no canto direito superior da tela a opção para disponibilizar sua 

disciplina. Observe que aparece a seguinte mensagem: “Este curso/disciplina está INATIVO. Para torná-la 

visível clique em: mostrar curso/disciplina. 

  

Figura 1 – Tela inicial do curso 

 



  

 

 

Na tela seguinte já aparecerá sua disciplina ativa para os alunos.  

  

Figura 2 – Tela de configuração do curso/disciplina 

Atenção: Após disponibilizar a disciplina para os alunos, o processo de importação dos alunos acontece 

duas vezes ao dia (uma ao meio-dia e outra a meia-noite). Se a disciplina for ativada até o meio-dia, os 

alunos já estarão no ambiente à tarde, se for depois desse horário, somente aparecerão após a meia-noite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


