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  ACESSO RÁPIDO  
  

  

  

  

 Contamos com a sua participação ativa durante todo o processo de aprendizagem, 

interagindo com os colegas, tutores/professores pela plataforma (AVA), familiarizando-se 

na sala de aula virtual.  

  Bons estudos!!!  

  

  

  

OBS: Para acesso rápido clique nas frases sublinhada abaixo.  

  

  

  

1. Como faço para acessar o AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem da 

Uniceplac (Moodle)?  

2. Quais recursos encontrarei na página principal do AVA?  

3. Como acessar uma atividade?  

4. Como editar meu perfil?  

5. Como responder um fórum?  

6. Como responder um questionário?  

7. Como acesso minhas notas?  

8. Como enviar mensagens?  

9. Como entrar em contato Suporte AVA?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1. Como faço para acessar o AVA - Ambiente Virtual de  
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  Aprendizagem da Uniceplac (Moodle)? 

  

Acesse o site https://uniceplac.edu.br como mostra imagem abaixo.  

OBS: Para ter acesso ao AVA – Moodle é necessário estar devidamente matriculado 

(cursando).  

 

  

  

  

Após clicar em portal do aluno, faça o login inserindo sua matrícula e senha 

conforme figura abaixo.  
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ESQUECEU A SENHA? (Redefina a senha)  

Ao clicar em Esqueceu a sua senha, você terá opção de recuperação de senha 

insira usuário e clique em concluir. Com esse processo você receberá um link em seu 

email, siga o passo a passo informado para redefinição de senha.  

  

 

Depois de clicar, siga os próximos passos para entrar na sala virtual de 

aprendizagem, clique em: Educacional conforme a ilustração abaixo (figura 1). Depois 
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em: Url’s Externas conforme (figura 2). Depois clique em Sala Virtual Uniceplac 

conforme (figura 3).  

  

 

  

Após seguir este passo a passo já estará dentro do ambiente virtual, clique na 

disciplina a qual deseja acessar como mostra a figura abaixo.  

 

  

  2. Quais recursos encontrarei na página principal do AVA?  

  

  

3   

1   

2   
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Nesta imagem abaixo após ter clicado na disciplina, você tem uma visão geral do 

ambiente virtual.  

Ao centro: acesso ao conteúdo da disciplina, manuais, avisos, fóruns e atividades. 

Parte superior direita: estão disponíveis atalhos para perfil, notas de todas disciplinas e 

tem a opção sair do ambiente virtual.  

Na coluna da esquerda: acesse o painel de navegação como: participantes, notas 

(disciplina a qual está logada) e calendários.  

Lado direito (meio): fale com que tem os contatos do curso onde você poderá deixar 

perguntas e dúvidas relacionadas aos assuntos que dizem respeito ao professor/tutor  

(dúvidas de acesso) e, ao coordenador do CEAD;  
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Últimos avisos é onde você conhece o professor, quais os conteúdos a serem lecionados 

e a disciplina é apresentada;  

Atividades recentes é o local de acesso à aula presencial on-line;  

Próximos eventos é onde o professor/tutor poderá colocar algum tipo de informação.  

  

3. Como acessar uma ATIVIDADE? 

  

Os materiais estão disponíveis em arquivos de textos, vídeos dentre outros. 

Arquivo de texto: para acessar os arquivos de texto, é necessário ter instalado em seu 

computador o pacote Office e PDF. Para acessar basta clicar com mouse no arquivo.  

Vídeo: para acessar os vídeos, recomendamos o navegador Google Chrome para o 

melhor funcionamento. É necessário que esteja atualizado. Para acessar, basta clicar 

com mouse no vídeo.  
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4. Como editar meu PERFIL? 

A foto em seu perfil é bem importante, pois possibilita que os participantes lhe 

conheçam um pouco mais, o que no ensino a distância é essencial. Para editar seu perfil 

clique ao lado do seu nome, no canto superior direito depois clique em perfil, modificar 

perfil.  

 

 

 

  

  

  

  

Insira a foto de  

preferência da sua face   
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  5. Como responder um FÓRUM?  
O Fórum permite aprendizagem de forma interativa no qual vocês participantes 

podem trazer experiências e conhecimentos diversificados, previamente adquiridos ou 

construídos.  

Neste campo você pode responder ao fórum editando sua resposta e excluí-la.  

 

Na próxima imagem você pode responder o fórum, pois o editor de texto é 

semelhante aos editores que usamos costumeiramente.  
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- 
  

  
  

Se preciso enviar arquivo, veja a figura abaixo.   

  

Terá opção   
de arrastar o  
arquivo (caso  

esteja com  
duas telas  

abertas) onde  
se encontra a  
seta azul ou  
procurar o  
arquivo em  
sua pasta.   

Caso deseje editar, lembre-se que após o prazo de 30 

minutos não terá como redigir a resposta. 

E ao terminar clique em enviar a mensagem ao fórum. 

Terá opção de 

arrastar o 

arquivo (caso 

esteja com 

duas telas 

abertas), onde 

se encontra a 

seta azul ou 

procurar o 

arquivo em sua 

pasta. 
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Verifique se o autor é seu tutor/professor ou colega de sala. Basta clicar.  

Exemplo: Fórum – UN1 (abrir um campo para responder)  

 

  

6. Como responder um QUESTIONÁRIO? 

  

 
  

Aprenda a interagir nos fóruns   
  Não devemos responder uma mensagem clicando em  acrescentar um novo   
tópico   sem ser a pedido do tutor/professor, pois quando respondemos uma mensagem  
criando um novo tópico, dificilmente os demais participantes perceberão que essa nova  
mensagem é uma resposta.   

  Parar interagir nos fóruns, clique diretamente no  tópico   a qu al pretende responder.   

               
  

Tentativas permitidas: 3   
Método de avaliação: nota mais  alta   
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Como mostra a figura acima, para fazer o questionário fique atento, pois cada 

tutor/professor vai configurar de forma diferente. Na figura você tem tentativas 

permitidas:3 e o método de avaliação: nota mais alta.  

  

  

 
  

  

  

Após clicar em finalizar a tentativa veja na figura abaixo e veja que você tem opção 

de retornar a tentativo ou enviar tudo e terminar.   

Lado direito superior: veja a quantidade de questões e as que não foram respondidas  

  

  

  

  

  

  

  

Após responder  
todo questionário  
clique em finalizar    
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Veja n ota do  
questionário   

Veja as  
questões  
certas e  
erradas   
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7. Como acesso minhas NOTAS? 

  

  

  O aluno tem duas opções para verificar sua nota.  

 Na figura 1, visualizará apenas a disciplina a qual está navegando (lado esquerdo 

superior).  

  

 
  

Na figura 2 como mostra abaixo, irá visualizar todas disciplinas geral de seu curso e para 

ver as notas de cada uma (lado direito superior).  

  

    

1   
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8. Como enviar MENSAGENS? 

  

 Neste campo você aluno irá aprender enviar mensagens ao seu tutor/professor para tirar 

dúvidas e sanar as dificuldades em relação ao ensino e aprendizagem.  Dentro da 

disciplina do lado esquerdo clique em participantes.  

  

2   

  

Aqui estarão todas  

disciplinas do seu curso   
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Ao clicar aqui verá as  
opções para quem irá  

enviar uma mensagem .   

  
  

  

Clique no  
nome   

Clique    
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Respondendo as mensagens do tutor/professor  

  

Quando o tutor/professor envia mensagens pelo ambiente virtual para o aluno, a 

cópia da mensagem vai automaticamente para caixa de entrada do seu e-mail. Para 

responder o tutor pelo e-mail o qual lhe enviou veja que a forma correta é clicando no 

link que fica disponibilizado abaixo da mensagem recebida (conforme figura abaixo).  
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9. Como entrar em contato Suporte AVA? 

  

  

Voce poderá entrar em contato com o suporte, pelo e-mail 

suporteava@uniceplac.edu.br ou pelo telefone (61) 3035-3938.  

 Não deixe de registrar suas dúvidas, dificuldades ou esclarecimentos no espaço  

“Contatos do curso”.  

  

  

  

  

  

  

  A comunicação é fundamental  
  

  
  

EAD – Coordenação de Educação a Distância  

4º andar do Bloco E  

Fone: (61) 3035-3938  


