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1. DICAS E INFORMAÇÕES INTRODUTÓRIAS
O QUE É O MOODLE ?
O Moodle é uma plataforma de
aprendizagem a distância. Nessa
plataforma, você desenvolverá
atividades durante os semestres.

COMO ACESSAR?
Entre no site do Moodle
Unihorizontes,
www.unihorizontes.br/moodle , no
canto superior direito, você deverá
informar login(usuário) e senha.
ATENÇÃO:
USUÁRIO: MATRICULA COM 7
DÍGITOS
SENHA: MATRICULA COM 7 DÍGITOS

Não conseguiu acessar? Encaminhe
um e-mail para
informatica@unihorizontes.br.
2. ACESSANDO A PLATAFORMA
A) Essa será a tela, que aparecerá para você, após autenticação na
plataforma com usuário e senha. Centralizado em MEUS CURSOS,
aparecerá às disciplinas, as quais, você está matriculado no semestre.
Atenção:
- Caso não esteja listado TODAS as disciplinas, as quais, você esteja
matriculado (a) no semestre vigente, encaminhe um e-mail a
informatica@unihorizontes.br;

B) Fiquem sempre atento (a) as informações e prazos de atividades e/ou
avaliações na plataforma. A informática aconselha ao aluno ter o acesso
DIÁRIO a plataforma.

3. TIPOS DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
A) O professor (a) responsável pela disciplina pode propor para a turma,
diversos tipos de atividades a serem desenvolvidas durante o semestre.
Entre as mais comuns temos como exemplo: Envio de arquivo único;
Questionário; Fórum de discussão;

TIPO: ENVIO DE ARQUIVO ÚNICO
DO QUE SE TRATA?
Nesse tipo de atividade, o professor
traz para a turma, um estudo dirigido,
um caso prático, uma interpretação de
algum texto, dentre outras situações,
onde, seguindo as instruções de
confecção da atividade, o aluno
elabora um arquivo, o qual deverá
posta-lo na plataforma.

O QUE DEVO ME ATENTAR?
O aluno (a), deve se atentar:
- Instruções de confecção da
atividade (formatação, número de
palavras, tipo de texto, formato do
arquivo, dentre outras situações);
- Prazos de entrega da atividade;

Obs: A postagem seria como se fosse
um anexo de um e-mail.

A) Para responder a atividade, basta o aluno(a) clicar sobre o nome da
tarefa “TAREFA DE ENSINO – PERGUNTAS SOBRE A UNIDADE 01...”

B) Ao clicar sobre a tarefa, aparecerá uma tela com as instruções de
confecção do trabalho.

C) Role até o final da página, e note que haverá um campo de ENVIO DA
TAREFA, inclusive, lhe informando a respeito de prazos e modos de
avaliação. Ao clicar em ENVIO DE TAREFA, você deverá apontar, onde
está localizado o seu arquivo para postagem na plataforma.
DICA: Salve o arquivo, SEMPRE na área de trabalho da máquina a qual você
esteja acessando o Moodle. Fica mais fácil para localização!

TIPO: QUESTIONÁRIO
DO QUE SE TRATA?
Nesse tipo de atividade, o professor
traz para a turma, uma base de
perguntas e respostas (múltiplaescolha) .

O QUE DEVO ME ATENTAR?
O aluno (a), deve se atentar:
- Prazos de entrega da atividade;
- Número de tentativas;
- Prazo de duração das tentativas;
- Modo de avaliação;

A) Para iniciar as respostas ao questionário, o aluno deverá clicar sobre a
“RESPONDA O QUESTIONARIO” ou “FAZER TENTATIVA”. Logo que
clicar, as perguntas aparecerão de imediato. Reforçando: atenção aos
prazos, duração da atividade, prazo de entrega da atividade.

TIPO: FORUM DE DISCUSSÃO
DO QUE SE TRATA?
Nesse tipo de atividade, o professor
traz para a turma, discussões sobre
temas pertinentes a matéria.

O QUE DEVO ME ATENTAR?
O aluno (a), deve se atentar:
- Instruções de confecção da
postagem;

A) Para inserir um tópico, basta o aluno (a) clicar sobre o botão
ACRESCENTAR UM NOVO TOPICO DE DISCUSSÃO, seguindo as
instruções de discussão, propostas pelo professor (a) da matéria.

4. CANAIS DE SUPORTE
A) Havendo dúvidas e/ou problemas relativos à: ATIVIDADES, PRAZOS,
ARQUIVOS CORROMPIDO, DEMAIS SITUAÇÕES ESPECIFICAS DA
DISCIPLINA: O que fazer?
Resposta: Encaminhe um e-mail ao professor (a), tutor (a) da disciplina. Não deixe
para última hora, principalmente em razão dos prazos das atividades.
B) Havendo dúvidas e/ou problemas relativos ao ACESSO À PLATAFORMA, OU
OUTRA DEMANDA TÉCNICA: O que fazer?
Resposta: Encaminhe um e-mail ao Setor de Informática para auxílio e suporte:
informatica@unihorizontes.br

BOM SEMESTRE A TODOS!

