
MOODLE 

PARA 

ESTUDANTES 

Ambiente virtual de 
ensino e 
aprendizagem(AVEA)

Como usar o ambiente virtual 
do IFRS-Campus Bento 
Gonçalves

Versão do 
Moodle

3.9

Versão do 
Moodle

3.9



Moodle para estudante  – IFRS Campus Bento Gonçalves – Versão 3.9

CapaCapaÍndiceÍndicePainel de navegação:  Volta Volta Avança →Avança →

MOODLE PARA ESTUDANTES: AMBIENTE VIRTUAL 
DE ENSINO E APRENDIZAGEM(AVEA), do Instituto 
Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Sul(IFRS),  Campus Bento Gonçalves.

Versão do Moodle: 3.9.

Autor:

• Ivan Prá.

Revisão/apontamentos: 

• Odila Bondam Carlotto.

• Veronica Ballotin Baroni.

Atualizado em :  março/2022

2

Esta publicação é uma ação do Núcleo de Educação a Distância (NEaD), do 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Sul(IFRS),  Campus Bento Gonçalves.

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença
Creative Commons Atribuição - Uso Não Comercial – Compartilha Igual (CC BY-NC-SA 4.0),
que permite uso, distribuição e reprodução para fins não comerciais, com a citação dos
autores e da fonte original e sob a mesma licença.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Moodle para estudante  – IFRS Campus Bento Gonçalves – Versão 3.9

CapaCapaÍndiceÍndicePainel de navegação:  Volta Volta Avança →Avança →

Índice
Para que serve o Moodle? 4

Como acessar? 5

Meu primeiro acesso! 6

Baixando o aplicativo. 7

Acessando pelo smartphone. 8

Página de acesso. 9

Notificações e Mensagens. 10

Alterando dados do Perfil 11

Opções do Menu. 12

Painel: Componentes matriculados. 13

Painel: Modos de visualização. 14

Acessando um componente curricular. 15

Materiais de aula. 16

Fórum: Acrescentar tópico. 17

Fórum: Responder postagens. 18

Editor de textos. 19

Tarefa. 20

Tarefa: entrega 21

Questionário. 22

Questionário: respondendo parte 1 23

Questionário: respondendo parte 2 24

Questionário: respondendo parte 3 25

Estou sem acesso ao componente! O que fazer? 26

Problemas de acesso: ao AVEA. 27

Problemas de acesso: ao Componente Curricular 28

Bibliografia 29

3

Clique para ir ao título desejado



Moodle para estudante  – IFRS Campus Bento Gonçalves – Versão 3.9

CapaCapaÍndiceÍndicePainel de navegação:  Volta Volta Avança →Avança →

Para que serve o Moodle?
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic

Learning Environment) - Ambiente de

aprendizagem dinâmico modular orientado a

objetos, classificado com um AVEA - Ambiente

Virtual de Ensino e Aprendizagem , mantido por

Moodle.org.

Mas o que é isso?

O Moodle é um programa de apoio à

aprendizagem que proporciona o desenvolvimento

e distribuição de conteúdos em diversas

instituições de ensino. No Campus Bento você terá

acesso aos componentes curriculares que você está

matriculado.

Neste ambiente você pode ter acesso a:

• Postagem de material didático do componente

curricular;

• Link de vídeos e materiais didáticos
complementares;

• Criação de fóruns de discussão do tema;

• Formulação e aplicação de testes avaliativos;

• Entrega/correção de trabalhos;

• Aplicação de questionários e pesquisas;

Quer saber mais? Clique sobre o código ou aponte a câmera do seu celular.

Vídeo de apresentação do Moodle.org, em inglês , 
clique no botão legenda do Youtube para fazer a 
transcrição.
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Habilitar Legendas no Youtube

https://moodle.org/
https://www.youtube.com/watch?v=3ORsUGVNxGs
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Desktop Notebook Tablet Smartphone

Chrome Egde Firefox

Como acessar?
Para acessar o Ambiente Virtual de Ensino e aprendizagem - Moodle do

Campus Bento, siga os procedimentos abaixo:

1. Abra um navegador ¹ no seu dispositivo ².

2. Na barra de endereços, localizada na parte superior do navegador
digite:

moodle.bento.ifrs.edu.br

Veja abaixo como vai ficar:
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¹NAVEGADOR ou BROWSER: programa que fornece o recurso
de navegar pela internet. Abaixo alguns dos navegadores mais
utilizados:

²DISPOSITIVO: máquinas que possibilitam diversas
funcionalidades. Exemplo de dispositivos: computador (desktop
ou notebook), tablet e smartphone.

Quer acessar diretamente o Moodle do Campus Bento? Clique 
sobre o código ou aponte a câmera do seu celular.

Quer instalar 
um deles? 
Clique sobre 
o logo e veja 
os detalhes.

https://moodle.bento.ifrs.edu.br/
https://www.google.pt/intl/pt-PT/chrome/?brand=ISCS&gclsrc=aw.ds&&gclid=CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609ReZPJjECC8jZ_Ae6vRr_KcbYlQDM96zobEUbeWMSq0ROgnL5jLOIZxBoCJm0QAvD_BwE
https://www.microsoft.com/pt-br/edge
moodle.bento.ifrs.edu.br
https://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/
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Meu primeiro acesso!
Acesse o site no seu navegador, conforme indicado na página anterior, após:

1. Clique no canto superior direito da página, na opção Acessar.

2. Em seguida aparecerá a tela para inserção dos dados de acesso.

A partir de 2021 os novos alunos têm:
• Sua identificação³ é a sua matrícula. Você recebeu esta informação

no e-mail, informado no ato da matrícula.
• A senha4 são os seis primeiros dígitos do seu CPF, apenas os

números, não digite os pontos. Veja o exemplo:
CPF: 123.456.789-10
SENHA: 123456

6

³ IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO: Nos aplicativos servem para lhe
identificar, também pode ser chamado de login. No Moodle será a
sua matrícula.

4 SENHA “chave secreta” que dá acesso a um determinado
sistema. Anote em um local seguro para futuras consultas,
juntamente com a identificação do usuário. Não repasse estas
informações a terceiros.

ATENÇÃO: o seu cadastro no ambiente virtual, será feito pelo
NEaD do campus, após a efetivação da sua matricula!!
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Baixando o aplicativo.

Além do acesso pelo navegador você pode baixar o
aplicativo do Moodle na loja de aplicativos do seu
smartphone. No aplicativo você terá as mesmas
funções do acesso feito pelo navegador, com a
vantagem de receber alertas de mensagens e tarefas
agendadas.

Siga os passo abaixo para baixar o aplicativo:

Se você tiver um iphone, clique sobre o logotipo
abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o
código abaixo.

Senão, clique sobre o logotipo abaixo ou aponte a
câmera do seu celular para o código abaixo.

Depois siga os procedimentos indicados pelo
aplicativo para fazer a sua instalação, no seu
smartphone.
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https://apps.apple.com/app/moodle-mobile/id633359593
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile
https://apps.apple.com/app/moodle-mobile/id633359593
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile
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Acessando pelo smartphone.

Após fazer a instalação do aplicativo, acesse-o, e siga os passos abaixo:

1. Escolha a opção “eu sou um aluno”
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2. No endereço do site, complete 
com :

https://moodle.bento.ifrs.edu.br

3. No próximo passo, insira:

• Identificação do Usuário: que é sua
matrícula.

• Senha: que é seu são os seis
primeiros dígitos do seu CPF,
apenas os números, não digite os
pontos.

Mesmos dados do acesso através do
navegador.

https://moodle.bento.ifrs.edu.br/
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Após você ter acessado com sua identificação de usuário e senha, no
navegador aparecerão alguns itens demonstrados a seguir.

No topo da página inicial haverá os itens abaixo:

Abaixo a localização destes itens:

Menu Notificações Mensagens
Nome do  
usuário

Opções do 
usuário

Página de acesso.
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Menu

Notificações

Mensagens

Nome do usuário

Opções do usuário

No aplicativo do Moodle, no
smartphone, a indicação de
Mensagens, Notificações e Menu,
estão localizados na parte inferior
da tela.

Menu

Notificações

Mensagens
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Notificações e Mensagens.
As notificações avisam você, através do e-mail cadastrado e pela

indicação na página do Moodle sobre:

• Prazos de entrega de atividades;

• Avisos enviados pelos professores.

Junto ao “sino”, está indicada a quantidade de notificações a serem
lidas, no exemplo ao lado temos 7 notificações não lidas.
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Ao clicar sobre o “sino” você terá a lista 
de todas as notificações conforme 
imagem ao lado.
Todas estas notificações também irão 
para seu e-mail.

Através das mensagens, você poderá enviar comunicados
instantâneos aos professores e colegas. Todas as mensagens enviadas,
também irão para seu e-mail.

Junto ao “balão” de mensagens há indicação de quantas mensagens
ainda não foram lidas (no exemplo ao lado temos 2 mensagens não
lidas).

Ao clicar sobre o “balão”, 
você poderá visualizar
mensagens não lidas e 
também  respondê-las.
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Alterando dados do Perfil
No ambiente virtual há a possibilidade de inclusão/alteração de dados no

seu cadastro como: Cidade/Município, Descrição e Imagem do usuário. Para
isso acesse:

1) Faça o processo de login, conforme Meu primeiro acesso!

2) No canto superior direito, ao lado do seu nome, acesse as opções do
usuário (triângulo apontando para baixo), nesta opção teremos:
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Nome do usuário Opções do usuário

Lista os componentes e personaliza o ambiente.

Edita configurações do seu perfil de usuário

Lista o resumo das notas dos componentes

Conforme Notificações e Mensagens. 

Altera configurações do ambiente

Encerrar sessão de acesso do ambiente

3) Acessando a opção Perfil, será demonstrada várias configurações, mas
vamos nos deter a opção Modificar perfil.

Opção: Modificar Perfil

4) Na próxima tela, podemos modificar:
• Cidade/Município – preencha com a cidade em que você mora.
• Descrição – aqui você pode inserir um texto sobre você.
• Imagem do usuário – insira uma foto sua, assim os professores e colegas

podem facilmente lhe identificar, para isso no item Nova imagem: clique
sobre a flecha azul - para abrir o seletor de arquivos ou Arraste a imagem
para esta região.

• Depois da escolha da imagem, clique no botão atualizar perfil e pronto!!!.

Arraste a 
imagem para 
esta regiãoFlecha azul
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Opções do menu.
Ao clicar o botão menu , abrirá as opções e ao escolhê-las será

executada as funções abaixo descritas:
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Volta para a tela inicial.

Lista os componentes e personaliza o 
ambiente.

Demonstra as datas importantes dos 
componentes curriculares.

Armazena seus arquivos particulares.

Título informado que abaixo será 
listados os componentes.

Componente(s) curricular(es) 
matriculada(s) e em andamento.

No aplicativo para 
smartphone temos: 

Página inicial

Calendário

Painel

Opções Descrição
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Painel: Componentes matriculados.

Nesta opção será listada todas os componentes curriculares, que você
está matriculado, com opções de filtros, classificação e calendário.
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Personalizar 
esta página

Calendário

Componente
Curricular

Filtros

Classificação

Modos de 
Visualização

Abaixo descrição da função de cada um dos itens acima apontados.

• PERSONALIZAR ESTA PÁGINA: Modifica a posição dos itens
presentes nesta página. Se quiser retirar o calendário, mudar de
posição assim como os outros elementos desta página.

• CALENDÁRIO: Demonstra as datas de atividades programadas para
cada componente curricular. Para ver detalhes clique sobre a data
que possui atividade.

• FILTROS: escolha quais componentes
curriculares serão visualizadas, por
padrão todas estão listadas. Ao clicar
no filtro você poderá escolher entre:
em andamento, não iniciadas,
encerradas, favoritas e removida da
visualização, conforme imagem ao
lado.

• CLASSIFICAÇÃO: indica a ordem que 
será apresentada a lista de 
componentes curriculares, conforme 
opções ao lado: Nome do curso , 
Acessados por último.
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Painel: Modos de visualização.
MODOS DE VISUALIZAÇÃO: configura como os

componentes curriculares serão listadas:

• Cartão: composto por logotipo e
descrição do componente curricular. Este
é o modo de visualização padrão.
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Logotipo

Categoria

Nome do 
componente 
curricular

• Lista: um componente curricular abaixo do outro, com
demonstração adicional da porcentagem das atividades
realizadas.

• Resumo: equivalente a lista com a inclusão da visualização do
logotipo.

Configurar 
favorito

Os nomes dos componentes curriculares é composto por:

ABREVIATURA DO CURSO- Nome do componente | ANO 
CORRENTE/ semestre ou ano -turma. 

No exemplo acima podemos concluir que:
É um componente curricular do curso de Logística(LOG), com 
o nome de Informática Instrumental do ano de 2021 do 1º 
semestre.
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Acessando um componente 

curricular.
Partindo da Opção Painel, vista anteriormente e clicando sobre o

componente curricular em que você está inscrito, terás acesso aos
elementos configurados pelo professor.

Vamos demonstrar algumas ferramentas comumente utilizadas.
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Componente curricular

Área de navegação

Avisos

Materiais de aula

• Área de navegação: você pode voltar para a determinadas páginas:

Direciona à página inicial do Moodle

Direciona à página inicial do componente

• Tópico: Há diferentes práticas para este item, mas normalmente o
professor pode indicar uma data, nome de um capítulo... Veja alguns
exemplos abaixo:

Tópicos

Os tópicos servem para fazer uma separação de conteúdos e/ou
datas de forma que o ambiente fique mais organizado. Ao longo de
um componente, pode haver mais de um tópico, conforme a
organização de cada professor.

O ambiente do componente curricular fica a cargo de cada professor e
por isso pode haver variações na quantidade de elementos e disposição
na tela.
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Materiais de aula.
Cada professor pode disponibilizar arquivos com conteúdos relacionados

aos seus componentes curriculares. Conforme o tipo de arquivo disponível o
ícone (desenho inicial) é alterado, veja os exemplos abaixo:
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Existem outros tipos de arquivos que podem ser inseridos. Acima 
listamos os mais utilizados.

Arquivo no formato PDF

ícone Nome do material

Arquivo no formato de apresentação

Arquivo de texto

Arquivo de texto

Imagem

Planilha eletrônica

Ao clicar sobre um dos materiais de aula, você tem condições de ler o
material diretamente na tela no ambiente, ou baixá-lo para o seu
computador, ou ainda imprimi-lo, se desejar. Abaixo o exemplo da abertura
de um arquivo do tipo pdf. Veja as possibilidades que são apresentadas:

Nome do 
arquivo

Aumentar o tamanho 
da visualização

Número da 
página

Total de 
páginas Baixar 

arquivo

Imprimir 
arquivo

Outros recursos utilizados são os links de materiais, que podem estar no
youtube, em um site. Clique sobre ele e você verá o material indicado pelo
professor.

ícone Nome do material
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Fórum: Acrescentar tópico.
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Um dos recursos de interação dentro do ambiente virtual é o Fórum,
com ele você poderá trocar ideias com os professores e colegas do
componente curricular. Abaixo veja como é apresentado um fórum:

Ao clicar sobre o fórum você terá duas maneiras de interagir: Acrescendo um 
novo tópico ou Respondendo postagem.

• Acrescentar um novo tópico de discussão: inicia um assunto ou troca 
de ideias.

ícone Nome do fórum

Inicia um 
assunto

Nome do 
fórum

Ao acrescentar um novo tópico, você acessa a seguinte tela, com a 
possibilidade de redigir seu texto.

Digite um “título” 
para sua postagem

Insira aqui a 
mensagem que 
você deseja

Para finalizar e 
postar sua 
mensagem

Editor

Caso queira anexar 
um arquivo junto 
com a mensagem

Na área de inserção da mensagem, você pode utilizar os recursos do 
Editor do Moodle, para colocar palavras em negrito, itálico, e outros 
recursos comuns a editores de texto como por exemplo o Microsoft 
Word, Libreoffice Write e outros.

https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365
https://www.libreoffice.org/discover/libreoffice/
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Fórum: Responder postagem.
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• Respondendo postagem: ao invés de criar um novo assunto, você pode
responder a postagem do seu professor ou colega, veja como abaixo:

1) clique sobre uma postagem que você quer comentar, acrescentar:

2) clique em responder e será aberto espaço para inserir o seu
comentário.

Assunto

Autor da 
postagem Assinar

Responder

Assinar: se estiver habilitado, você receberá mensagens de alerta quando 
houver novas postagens

Você receberá 
notificações 
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Editor de textos.
No recurso anterior do Fórum, foi indicado que o Moodle tem um editor

de textos próprio, que é utilizado em vários locais, principalmente quando
você tiver que fazer alguma interação, entrega de trabalhos, resposta a
questionários. Por isso abaixo listamos as principais funcionalidades
disponíveis.
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Mais opções: demonstra  barra de ferramentas adicional.

Estilos de formatação do texto.

Negrito (bold) - Utilizado para grifar um texto selecionado.

Itálico (Italic) - Formato inclinado do texto selecionado.

Lista com marcadores - Aplica no início do parágrafo, símbolo circular.

Lista numerada - Aplica no início do parágrafo, numeração 
automática.

Diminui /aumenta recuo – Reduz/aumenta a hierarquia do parágrafo 
selecionado e altera as listas de marcadores.

Insere link a um página web ao texto selecionado.

Remove o link inserido.

Insere Emojis, símbolos expressam ideia, palavra ou frase completa.

Insere uma imagem no texto.

Sublinhado (Underline) – Desenha uma linha abaixo do texto 
selecionado.

Tachado (Strikethrough) - Desenha uma linha  no centro do texto 
selecionado.

Subscrito e sobrescrito – coloca texto selecionado um nível abaixo ou 
acima.

Alinhamento horizontal do texto, na ordem: a esquerda, centralizado, 
à direita.

Editor de equações básico.

Ferramentas 
adicionais
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Tarefa.
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Agora chegou a hora de demonstra atividades que os professores pode
utilizar no processo de avaliação.

• Tarefa: utilizado como meio de entrega de texto o arquivo anexo.

ícone Nome da atividade

Cabe ressaltar que os ícones das atividades, recursos e materiais 
de aula se mantém padrão ao longo do Moodle, mas o nome vai 
ser alterado conforme a necessidade de cada professor...

Ao clicar sobre a tarefa será indicada informações como: prazo de
entrega, se foi entregue, .... Veja abaixo detalhes:

Se houve tentativa de 
envio da tarefa

Observe a data de 
entrega

Tempo para entregar

Quando foi entregue

Entrega da tarefa

Veja que o professor tem condições de avaliar todos estes dados: se 
foi entregue, em que data/horário, quantas tentativas houveram 
entre outras informações.

A data de entrega estará disponível no calendário do Moodle, assim 
você poderá se organizar e verificar os prazos das avaliações.
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Tarefa: Entrega.
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Após clicar em Entregar tarefa, há duas possibilidades :

o Texto online: permite a digitação da resposta aos
questionamentos do professor. Lembre-se que você pode utilizar
todos os recursos do editor de texto do Moodle nesta área.

o Envio de arquivo: nesta região você poderá escolher um arquivo
que está no seu computador e enviá-lo ao professor, para isso :

o Clique sobre a flecha azul - para abrir o seletor de arquivos
ou

o Arraste o arquivo para esta região.

Espaço para digitar a 
resposta

Anexar um 
arquivo

ATENÇÃO: 
quando terminar 

de escrever o 
texto ou enviar o 

arquivo clique 
em SALVAR 
MUDANÇAS 

para efetivar o 
envio.

Depois do envio, o professor fará a correção e poderá lhe
dar um retorno. Para isso entre novamente na tarefa onde
estará indicado observações/correções do professor.

Escolhe o 
arquivo no seu 
computador

Enviar um 
arquivo

Flecha azul

Seletor de arquivos abaixo:
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Questionário.
A atividade questionário, possibilita a aplicação de perguntas que podem

ser de múltipla escolha (verdadeiro/falso, assinalar,...) ou requer resposta
escrita.

Ao clicar sobre esta atividade, serão elencadas algumas informações,
conforme abaixo. As opções abaixo apresentadas não são obrigatórias e
podem variar conforme as configurações de cada professor.
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ícone Nome da atividade

Texto 
explicativo

Número de 
tentativasInício da 

avaliação
Fim da 
avaliação

Tempo de 
execução

Início da 
respostas

• Texto explicativo: Texto introdutório do professor dando orientações
sobre o questionário.

• Número de tentativas: Definem quantas tentativas o aluno poderá
ter para responder ao questionário.

• Início da avaliação: data e hora que estará disponível o início da
avaliação. Esta informação estará no calendário do Moodle, assim
você poderá se organizar e verificar os prazos das avaliações.

• Fim da avaliação: data e hora em que será encerrada a avaliação.
• Tempo de execução: tempo limite para responder ás questões após

o início do questionário.
• Tentar responder o questionário agora: Inicia o questionário.

Se o tempo de 
execução  estiver 
configurado, haverá 
a emissão da 
mensagem. Para 
iniciar clique em 
INICIAR TENTATIVA

Clique 
aqui para 
voltar ao 
índice
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Questionário: respondendo parte 1

Após iniciar a tentativa, será apresentado o ambiente das questões, que
é composta pelos itens:
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Número da 
questão e peso Questão

Navegação entre 
questões

• Número da questão e peso: Indica a situação da questão (Ainda não
respondida, Respondida); peso da questão; e marcar questão. Esta
última possibilita ao aluno sinalizar a questão com uma “bandeira”,
assim você poderá utilizá-la como lembrete para terminar a questão,
ou para fazer uma futura revisão. Funciona com uma caneta marca
texto no presencial.

• Questão: apresenta a questão, ela pode ser de vários tipos
(verdadeiro/falso, múltipla escolha, associação,...) e vamos apresentar
as mais usuais a seguir.

• Navegação entre questões: Possibilita alternar entre a questões,
clicando sobre ela. Se configurado, indica ainda quanto tempo há de
execução da questão e também finaliza tentativa. Nesta última opção,
ao clicar enviará as questões para serem avaliadas.

Tipos de questões
Abaixo os três tipos de questões mais usuais, mas existem outras que o
professor pode utilizar:

Verdadeiro/falso

Múltipla escolha
Descritiva

Questão ainda 
não respondida

Peso da 
questão
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Questionário: respondendo parte 2

A navegação entre as questões pode ser feita clicando sobre o número
da questão:

• Finalizar tentativa: quando você desejar finalizar a avaliação clique
nesta opção, assim será apresentada resumo de sua avaliação.
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Nº da questão

Questão 6 não respondida.

Questão 2 respondida com alternativa correta.

Questão 8 respondida com alternativa incorreta.

Questão 1 respondida com alternativas corretas 
parcialmente. 

Questão 7 , falta o professor fazer a correção. 

Questão 3 marcada.

Tempo de 
execução

Veja que os números das questões apresentadas na navegação do
questionário apresenta os seguintes modos:

Tempo de 
executado

Correção 

Finalizar 
tentativa
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Questionário: respondendo parte 3

Após feita a revisão, você deve escolher a opção “terminar revisão”
localizada ao final da revisão ou na área de navegação das questões
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Terminar revisão

Assim será emitida resumo das suas tentativas , indicando o final da
avaliação e para enviar o questionário clique em ENVIAR TUDO e
TERMINAR.

Enviar tudo e 
terminar

Será emitida mensagem de alerta, conforme abaixo:

E ao final será emitida a notas (caso não houver questões descritivas,
que necessitam avaliação do professor).
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Estou sem acesso ao 

componente! O que fazer?

Se você não tem acesso ao componente curricular que você se matriculou:
1) Acesse com o ambiente virtual com sua identificação e senha.
2) Na página inicial do ambiente, em Categorias do curso, clique sobre o

ano e a categoria do seu curso.
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Listas das 
Categorias 
de cursos

3) Agora escolha o seu curso, e será listada todos os componentes
curriculares disponíveis. Ao lado do nome do componente será exibido
um ponto de exclamação, que mostrará o nome do professor(es)
responsável(eis).
No exemplo abaixo abrimos a categoria CURSOS DE TECNOLOGIA >

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e escolhemos o
componente curricular: INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO de 2021 do 1º
Semestre.

Listas de 
curso da 
categoria 
CURSOS 
TÉCNICOS

Na figura abaixo escolhemos a 
categoria cursos técnicos, e serão 
listados todos os cursos desta 
categoria

ABREVIATURA DO CURSO- Nome do 
componente | ANO CORRENTE/ 

semestre ou ano-turma. 

Demostra o 
nome do 

professor do 
componente

4) Ao clicar sobre o componente curricular, será solicitada uma CHAVE DE 
INSCRIÇÃO, se você ainda não estiver matriculado. Esta chave é 
solicitada apenas no primeiro acesso e será fornecida pelo professor. 
Cada componente tem chaves específicas, então você deve solicitar ao 
seu professor o acesso ou a chave de inscrição.
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Problemas de acesso: ao AVEA.
Se você tiver problemas relacionados ao Ambiente Virtual de Ensino e
Aprendizagem o Moodle do Campus Bentos, abaixo segue orientações
sobre quem você deve contatar:
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OPÇÃO1:

1) Ao clicar em acessar (conforme
indicado neste manual em Meu
primeiro acesso!)

2) Posteriormente escolha a
opção de
“ Esqueceu o seu usuário ou
senha?”

Escolha esta opção se você 
esqueceu sua identificação 
ou senha

OPÇÃO2:

Caso não consiga pela opção 1, envie um e-mail para –
cti@bento.ifrs.edu.br , informando:
• Seu nome;
• Seu curso;
• Sua matrícula;
• Relato do problema.

5) Você receberá instruções no e-mail cadastrado dos procedimentos
para trocar a sua senha.

3)Informe sua identificação
de usuário ( sua matrícula) ou
o seu endereço de e-mail e
clique em BUSCAR.
4) Em seguida surgirá nova
mensagem, clique em
CONTINUAR.

mailto:cti@bento.ifrs.edu.br
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Problemas de acesso: ao 

componente curricular.
Problemas/dúvidas relacionados ao componente curricular: contate o
professor responsável.

OPÇÃO 1

Conte o professor pelo serviço de Notificações e Mensagens, para isso.

1) Siga os procedimentos indicados em Estou sem acesso ao componente!
O que fazer?

2) Clique sobre o nome do professor indicado abaixo da disciplina.

Abaixo temos um exemplo do Componente Curricular Introdução a
Computação do curso de Análise e Desenvolvimento de Softwares
(ADS), onde o professor é Ivan Prá
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OPÇÃO 2

Conte o professor através do e-mail
institucional. Os e-mails dos
professores podem ser consultados no
link ao lado.
Para auxiliar na sua identificação
informe os dados abaixo no corpo do e-
mail:
• Seu nome ;
• Seu curso;
• Nome do componente curricular;
• Relato do problema/dúvida.

Clique sobre o código ou aponte 
a câmera do seu celular.

Será apresentada página onde 
estão listados os e-mail de 
todos dos professores do 

Campus.

3)     Depois de clicar sobre o nome do professor, você pode escolher a 
opção Mensagem para se comunicar através de Mensagens, conforme 
indicado em Notificações e Mensagens.

Nome do Professor, 
clique sobre ele.

Para enviar 
mensagens ao 
professor

https://ifrs.edu.br/bento/institucional/servidores/docentes/
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