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2º Semestre de 2017
O Adapti Ingressante, por meio das Trilhas do Conhecimento, tem como objetivo auxiliar
você, estudante, a relembrar os conteúdos que serão essenciais para o desenvolvimento
de uma trajetória acadêmica de sucesso.

O que são as Trilhas do Conhecimento?
São trilhas de conteúdo, nas quais é possível aprender e reforçar os estudos por meio de
questões e videoaulas, tornando o processo de aprendizado mais proveitoso, interativo e
dinâmico!

Como as Trilhas do Conhecimento funcionam?
Ao acessar a plataforma virtual de sua Instituição, você será direcionado (a) ao
PROGRAMA do seu curso de graduação. O PROGRAMA se estrutura em 4 TRILHAS. Cada
TRILHA é composta por MÓDULOS, que contêm QUESTÕES sobre a área do
conhecimento e os conteúdos que você revisará.

A cada questão feita você saberá se acertou ou errou, sendo que algumas questões
trazem videoaulas como material de apoio para estudos.

Qual é o objetivo das Trilhas?
Alcançar 1.400 (mil e quatrocentos) pontos em cada uma das 4 (quatro) trilhas, utilizando
a menor quantidade de créditos possível.

Instruções gerais:

Cada crédito representa uma chance que você tem para acertar a questão.
Sendo assim, para cada questão respondida, independente do acerto ou do erro,
você gastará 01 (um) crédito;

Após cada questão, o sistema lhe indicará os conteúdos abordados para orientar
seus estudos. Em alguns conteúdos estão vinculados videoaulas;

Cada vida é um conjunto créditos.
Você têm 04 (quatro) vidas de 70 (setenta) créditos, mais 70 créditos iniciais,
para completar cada TRILHA;

Pontuação

Questão fácil: +15 pontos
Questão média: +25 pontos
Questão difícil: +35 pontos

Ao atingir 1.400 pontos na TRILHA (70% do total), você é aprovado (a) na TRILHA;

Para ser aprovado, você precisa alcançar 1.400 pontos em cada uma das 4 trilhas.
Ao ser aprovado (a), você conclui o PROGRAMA e será HABILITADO (A);

Ao zerar os créditos de uma TRILHA você será INABILITADO (A) no PROGRAMA;

Todo aluno ingressante na universidade deverá fazer o Adapti, entretanto a
bonificação é válida apenas para os CALOUROS.

Prazo para aprovação COM bônus: 02 de outubro de 2017
Sua bonificação está associada a seu d esempenho, en tão, a cada vida perdida, pontos são descontados,
conforme segue abaixo:

O lançamento de sua nota é de responsabilidade de sua instituição e será realizado
até o fim do semestre.
Alunos da São Judas Tadeu: Essa bonificação não contempla disciplinas em regime de
dependência nem é acrescida à nota da prova substitutiva.

Prazo para aprovação SEM bônus:
São Judas Tadeu: 22 de dezembro de 2017;
Demais instituições: 23 de dezembro de 2017;

Passo a Passo
I.

Acessar o sistema acadêmico da Universidade com login e senha usual:

II.

Após realizar o login, na página inicial do SOL, clicar no ícone “Menu”, no canto
esquerdo da página.

III.

Clicar em Ensino a distância > Programa Adapti

IV.

Clique no Programa, que corresponde ao seu semestre vigente e nome do curso,
para ser direcionado (a) para as TRILHAS.

V.

Você visualizará as 4 trilhas que compões seu programa. Lembrando que é
necessário alcançar 1400 pontos em cada uma delas.

VI.

Para escolher uma TRILHA para começar, basta clicar nela. Assim, você visualizará:
 Os módulos e sua barra de progresso. (a liberação do módulo seguinte só
ocorre após a aprovação no anterior);
 A pontuação necessária para aprovação e a pontuação máxima da TRILHA;
 O seu percentual de progresso na TRILHA, número de créditos e vidas
restantes.

VII.

VIII.
IX.
X.

Escolha o módulo e clique para começar;
 Ao selecionar a alternativa, clique em “RESPONDER”;
 Em caso de acerto ou erro, o sistema indicará os conteúdos cobrados na
questão.
Ao alcançar 1.400 pontos na TRILHA, você é aprovado, independente de ter
completado todos os módulos.
Ao ser aprovado nas 4 TRILHAS, você concluiu o programa!
Caso tenha alguma dúvida ou problema, basta clicar em “Contato”, para falar
diretamente com a equipe do AppProva.
Caso seja referente a alguma questão, lembre-se de informar o código dela.

Agora... Siga as Trilhas e aprenda!
Esperamos que você continue construindo e descobrindo novos caminhos!
Contato
Caso ocorra qualquer problema ou você tenha dúvidas quanto ao funcionamento das
Trilhas, basta clicar na aba “Contato” para falar diretamente com a equipe do AppProva!

Equipe AppProva
Contato: anima@appprova.com.br

