
INTRODUÇÃO AO AMBIENTE 
MOODLE DA UFPA 

 

Guia rápido 



A PLATAFORMA MOODLE 

• Moodle (Modular Object Oriented Distance LEarning) é um Sistema para 
Gerenciamento de Cursos (SGC). Trata-se de um programa para computador 
destinado a auxiliar educadores a criar cursos online de qualidade. Seu projeto 
de desenvolvimento foi orientado por uma filosofia de aprendizagem 
denominada “pedagogia social construcionista”. Isso significa dizer que o 
ambiente é pensado pedagogicamente de forma a estimular a colaboração, a 
realização de atividades, a reflexão crítica e as atitudes autônomas dos 
estudantes.  

• O Moodle é o ambiente acadêmico no qual estão disponíveis materiais de 
estudo, atividades, pontos de encontro síncronos e assíncronos em que você 
estudará. 

• Para acessar o Moodle, você precisa ter um microcomputador conectado à 
Internet, abrir o navegador instalado e digitar o seguinte endereço: 

 

 http://www.aedmoodle.ufpa.br 



A PLATAFORMA MOODLE 

• Conheça, a seguir,  alguns dos ícones que indicam um tipo de atividade ou 
material disponível na plataforma virtual. 

 O BATE-PAPO (CHAT) é uma atividade em que 
você, seus colegas e tutores estabelecem uma 
comunicação por escrito, online, com dia e 
hora previamente determinados (atividade 
síncrona) 

O DIÁRIO DE BORDO pode ser editado por 
você e seu conteúdo pode ser aperfeiçoado. 
Nele, é possível, ao tutor, observar a evolução 
do seu processo de aprendizagem e a sua 
habilidade de redação. 

Esta atividade é basicamente uma lista de 
discussão. O tutor pode criar um FÓRUM para 
discutir cada tópico do curso. 
 

A atividade GLOSSÁRIO é uma forma flexível 
de apresentar definições que podem ser 
relacionadas com todas as informações do 
conteúdo global do Curso. 



A PLATAFORMA MOODLE 

PESQUISA DE OPNIÃO: Este módulo permite 
uma atividade muito simples. O tutor elabora 
uma pergunta com diversas opções de 
resposta. Serve para fazer pesquisas rápida de 
opinião, para estimular a reflexão sobre um 
tópico, para escolher entre sugestões dadas 
para a solução de um problema ou para obter 
a permissão de utilizar seus dados pessoais 
em pesquisas do Curso. 

Uma TAREFA consiste na descrição ou 
enunciado de uma atividade a ser 
desenvolvida por você, que pode ser enviada 
em formato digital ao servidor do Curso, 
utilizando a plataforma. 

PÁGINA: Ferramenta utilizada para a inclusão 
de conteúdos complementares, em formato 
de página web. 
 

PASTA: Local onde estarão textos 
complementares nos formatos de 
apresentação, documento, PDF, entre outros. 
 



A PLATAFORMA MOODLE 

O módulo de QUESTIONÁRIO permite ao 
professor criar e configurar testes de múltipla 
escolha, verdadeiro ou falso, correspondência 
e outros tipos de perguntas. Cada tentativa é 
corrigida automaticamente e o professor 
pode optar por fornecer feedback e / ou 
mostrar as respostas corretas. 



COMO ACESSAR A PLATAFORMA? 

 

Ao acessar a página do moodle da UFPA (www.aedmoodle.ufpa.br), na barra 
de menu no lado direito você terá a seguinte mensagem: Você ainda não se 
identificou (Acesso); clique na palavra Acesso para fazer login na plataforma. 

Na próxima página, preencha os campos da seguinte forma: 

 

Nome de usuário: “é o email que você usou para realizar o cadastro curso.” 

Senha: 123456 
 

Se você já possui conta e vínculo com outro curso da EAD UFPA e informou o 
mesmo email no cadastro, seus dados de acesso não serão alterados, 
permanecendo os mesmo nome usuários e senhas. 
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SALAS DO TEIA 

• 1 – BARRA DE MENU – contém os atalhos de acesso rápido ao recursos gerais do Moodle da UFPA, como a 
página inicial (AEDI), Meu Painel, e o Meus Cursos; 

 

• 2 – Aqui é o CORPO DA SALA DE AULA VIRTUAL, onde encontram-se todos os textos e as atividades; 

 

• 3 – As laterais da sala de aula, contém BLOCOS DE FERRAMENTAS, com mais informações e atalhos (links).  

CONHEÇENDO A SALA DO CURSO 



OS BLOCOS LATERAIS 

O bloco NAVEGAÇÃO permite que o usuário 
navegar rapidamente por tópicos do curso. Tais 
como: 
• Página inicial; 
• Minha página inicial: será direcionado a 

página com a lista de cursos ao qual o usuário 
possui vínculos; 

• Meu perfil: exibe acesso ao seu perfil assim 
com as participações em fóruns (de todos os 
cursos) e a caixa de entrada de mensagens; 

• Curso atual:  permite  acesso direto as 
atividades de cada tópicos (módulos) do curso; 

• Meus cursos: também exibe a listas de cursos 
ao qual o usuário possui vínculos. 

Estes contém ferramentas destinadas a auxiliar os usuário a “navegar” pelo 
curso. Eles são personalizados pelos professores/tutores de acordo com a 
necessidade do cursos. 



OS BLOCOS LATERAIS 

O bloco ADMINISTRAÇÃO  permite 
principalmente: 

 

• Acesso as notas; 

• Acesso as alterações de  perfil do 
usuário; 

 

Os demais blocos do lado direito da 
sala virtual do curso TEIA são blocos de 
informações disponibilizados pelos 
professores/tutores e podem ter 
alterações sempre que necessário. 
(MATERIAIS DE ESTUDO, VÍDEOS, 
MATEIAL COMPLEMENTAR, LINKS DE 
SITES E PORTAIS) 

 

 

Estes contém ferramentas destinadas a auxiliar os usuário a “navegar” pelo 
curso. 



USANDO A PLATAFORMA 

MODIFICANDO PERFIL 
 

No Moodle o usuário tem a opção de expor informações da  própria pessoa, como em um pequeno 
currículo. 
 
 Para inserir estas informações ele deve ir no bloco Administração, clique em Minhas configurações de 
perfil  e em seguida Modificar perfil. Abre-se aqui um formulário com inúmeros campos. Este é o 
espaço para colocar uma fotografia sua, além de informações, como: página web, número do ICQ, etc. 
Como feito anteriormente, salve suas mudanças clicando no botão “Atualizar perfil”. 
 
OBSERVAÇÕES:  
• aconselhamos que o usuário altere apenas o campo Descrição e insira uma imagem; 
• Evite alterar sua senha; 
• O Moodle permite que os usuários apenas arrastem e soltem arquivos e ou imagens em campos 

destinados a isso, como no campo Nova imagem do formulário de perfil. 
 



USANDO A PLATAFORMA 

PARTICIPANTES e MENSAGENS 
 

Fiquem atentos as suas Mensagens, elas estão disponíveis na barra de menu na opção Meu Painel. (Sua 
mensagens também aparecem em uma nota  pop-up no canto inferior direito assim que entra na 
plataforma) 
 
Quando estiver na sala virtual, o bloco Navegação exibe o nome breve curso abaixo de Curso atual 
seguido do link Participantes, ao clicar neste link será direcionado a lista de usuários inscritos na sala 
(professores, tutores e alunos). 
 
Clique em cima do nome de um participante para visualizar seu perfil. Abaixo do perfil você tem a 
opção Enviar uma mensagem. Na nova janela que se abre, digite o texto na caixa correspondente e, 
então, clique no botão Enviar mensagem. A tela se atualizará exibindo a mensagem que você enviou. 
Esta mensagem pode ir para a caixa de mensagens de e-mail do usuário (caso esteja configurado para 
tal), ou somente aparecerá quando o usuário se conectar à plataforma. 
 
Você também pode enviar mensagem para mais de um destinatário, volte a lista de participantes e 
selecione os usuários destinos, a seguir abaixo, no campo Com usuários selecionados escolha a opção 
Enviar uma mensagem; Em uma próxima janela você editar o texto da mensagem e selecionar 
Visualização; A seguir confirme em Enviar mensagem. 



USANDO A PLATAFORMA 

PARTICIPANTES e MENSAGENS 

 



USANDO A PLATAFORMA 

PARTICIPANTES e MENSAGENS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVAÇÕES: 
• Você pode filtrar usuários por papel dentro da sala (professor, tutor, aluno) e ou pela letra inicial de  

seu nome; 
• Assim como Exibir todos  os usuários na mesma página clicando nesta opção no fim da página, 

facilitando o envio de mensagens destinadas a todos os participantes do curso;  
 

 



USANDO A PLATAFORMA 

FÓRUNS 
 
 
 
 
“Esta atividade de discussão é importantíssima. Os Fóruns tem diversos tipos de estrutura e podem 
incluir a avaliação recíproca de cada mensagem. As mensagens são visualizadas em diversos formatos e 
podem incluir anexos. Os participantes do fórum tem a opção de receber cópias das novas mensagens 
via email (assinatura) e os professores, de enviar mensagens ao fórum com cópias via email a todos os 
participantes.” 
 
Para participar de um fórum o usuário deve entrar e ler as informações  e temática dadas para a 
realização e discursão do mesmo e clicar em responder. 
 
Em fóruns do tipo Fórum geral, você tem mais de uma opções: 
a) responder à questão/proposição levantada pelo tutor, bastando para isso clicar no link 

“responder”, tal como disponível na mensagem por ele postada; 
b) responder a seus colegas de turma, procedendo da mesma maneira em relação à mensagem a 

ser comentada/respondida. 
c) E escolher Acrescentar um novo tópico de discursão . 



USANDO A PLATAFORMA 

FÓRUNS 
 

 

 

 

Cada tópico de discursão será exibido numa tabela, basta escolher uma clicando no nome do tópico e 
depois em Responder. 



USANDO A PLATAFORMA 

TAREFAS 
 

 

 

 

 

As TAREFAS são  opções de atividades destinadas a avalição do aluno. Pode ser tipo Envio de arquivo 
único e Texto online. 

 

Para responder uma Texto online, após ler as informações dadas pelos professores clique em Enviar 
tarefa. 

 



USANDO A PLATAFORMA 

TAREFAS 
 

Nas tarefas de texto online (sempre que precisar inserir algum texto no moodle), atente para as  
ferramentas de formatação de texto disponível pelo moodle, na caixa de texto clique no primeiro 
botão da esquerda, ele exibirá as demais ferramentas de formação de texto. 
 
Ao terminar de editar seu texto resposta, confirme clicando em Salvar mudanças. 

 
 



USANDO A PLATAFORMA 

TAREFAS 
 

Para responder uma tarefa Envio de arquivo único, após ler as informações dadas pelos 
professores clique em Enviar um arquivo. 
 
Como já mencionado, no moodle, para enviar um arquivo anexo (imagem ou texto), basta 
arrastar um item para dentro da janela destinada para envio do arquivo. Ou clique no botão 
Escolha um arquivo e navegue pelas pastas do seu computador para encontrar um arquivo. 
 
Após selecionar o arquivo, confirme clicando em Salvar mudanças. 
 

 
 



USANDOA PLATAFORMA 

 

• Siga sempre as instruções dadas pelos 
professores/tutores durante o curso para 
participar das atividades, e realize as atividades 
dentro dos prazos para não perder a avaliação 
das mesmas; 

 

• Se existir dúvidas, entre em contato com os 
professores por meio de mensagens ou pelos 
contatos que lhe foram disponibilizados.  

RECOMENDAÇÕES 
 



CONTATOS 
• Grupo TEIA: 

 
teia.amazonida@gmail.com  

 
• Apoio técnico: 

 
wilcleycss@gmail.com 


