Prezado (a) estudante!
Seja bem-vindo ao Unilasalle/Lucas!
A seguir, apresentamos algumas informações importantes referentes ao acesso no
Ambiente Virtual de Aprendizagem do Unilasalle/Lucas - o LEX (La Salle Learning
Experience), que é a nossa plataforma virtual. Neste ambiente, você encontrará todos os
conteúdos

pertinentes

aos

componentes

curriculares

(disciplinas)

ministrados

na

modalidade da Educação a Distância (EaD). Também apresentamos uma breve orientação
em relação à proposta pedagógica e organização das disciplinas.
Acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem do Unilasalle/Lucas - LEX:
a. O acesso ao LEX ocorre somente por meio do seu e-mail institucional
(matrícula@unilasallelucas.edu.br).

Acesse

seu

e-mail

pelo

endereço:

https://mail.google.com/.
b. Após acessar seu e-mail, siga os passos do tutorial disponível em:
https://prezi.com/view/VnVFNfVZaqODfWqr2c6T/
Obs.: Priorizar o acesso via Google Chrome
Em relação à proposta pedagógica dos cursos em EaD:
a. Cada componente curricular possui um livro digital (e-book) específico. Os
conteúdos estão organizados por meio de quatro unidades. Cada unidade poderá
conter, além do e-book, vídeo-aulas, telas interativas, roteiros de estudo, entre
outros recursos, bem como questionários modelo ENADE preparatórios para as
provas presenciais.
b. Para melhor compreensão elaboramos um infográfico (em anexo) contendo uma
rota para você iniciar seus estudos conforme o Percurso Pedagógico Semanal.
c. A avaliação será realizada por meio de atividades online no LEX (com valor 5,0) e
por avaliação presencial obrigatória (provas com valor 5,0). A avaliação presencial
ocorre conforme as datas estipuladas no calendário acadêmico EaD.
d. A prova de substituição (recuperação) ocorre somente para o estudante que não
alcançou a média.
e. Lembre-se de que o estudo em EaD exige algumas horas de dedicação durante a
semana para você poder cumprir com as leituras e com os prazos de entrega
das atividades (estes prazos não serão prorrogados).

Reiteramos que as dúvidas referentes ao acesso ao LEX e à organização das atividades de
aprendizagem poderão ser sanadas com os tutores a distância (pelo fone 0800 541 8500
ou pelo próprio LEX no fórum de dúvidas) ou com os tutores presenciais nos
respectivos polos de apoio (você poderá agendar encontros presenciais com os
tutores dos polos sempre que necessário). Você também poderá enviar suas dúvidas para
os seguintes e-mails, de acordo com a área do seu curso:
alunoeducacao@unilasalle.edu.br
Alunos das disciplinas da área da Educação
alunogestao@unilasalle.edu.br
Alunos das disciplinas da área de Gestão
Desejamos sucesso no seu curso e alertamos que o estudo em EaD requer autonomia,
participação e comprometimento!
Atenciosamente.
Equipe Pedagógica EaD Unilasalle/Lucas

