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Acesso ao AVEA
Para acessar os cursos do IFRJ, no AVEA (Ambiente Virtual de Ensino e de
Aprendizagem), digite: moodle.ifrj.edu.br no navegador de sua preferência.

Tela inicial do AVEA – Ambiente Virtual de Ensino
e de Aprendizagem
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A página principal do AVEA é dividida em: 1 - Cabeçalho; 2 - Campo de
identificação na barra superior (é possível acessar a área do estudante através
do botão “Acessar”); 3 - Acesso (outra forma de acessar a área do estudante,
também possibilita a recuperação da senha e de cadastro).
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Como acessar seu curso: Fazendo a identificação do usuário.
Existem duas formas de acessar a área do estudante:
1 - No campo de identificação, localizado na barra superior do lado direito da
tela, você pode fazer o login clicando no botão “Acessar”. Você será redirecionado
para a página de login e poderá digitar sua identificação de usuário e, em seguida, sua senha. Também é possível criar uma nova conta no botão “Criar uma
conta”, localizado na parte inferior.

2 - Outra forma de acessar o painel do aluno é através da página inicial no campo
Acesso, localizado no menu lateral direito da tela. Você pode fazer o login digitando
sua identificação de usuário e sua senha. Em seguida, clique no botão “Acessar”.
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IMPORTANTE: Se você não lembra da sua senha de acesso, é possível recuperá-la através da pergunta abaixo do botão “Acessar”: “Esqueceu o seu
usuário ou senha?” Você será direcionado para uma página de recuperação
de senha. Siga os passos: Preencha com os dados do seu usuário para redefinir sua senha. Se sua conta for encontrada no banco de dados, um email será
enviado para você, com as instruções sobre como restabelecer seu acesso.
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Painel do Aluno
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O Painel do aluno é dividido em:
1 - Barra superior - Aluno: com menu cascata, possibilita acessar as informações
referentes ao usuário, idioma, mensagens e notificações. Também possibilita que
o usuário saia do sistema.
2 - Menu lateral (à esquerda): apresenta alguns links do moodle e cursos do
usuário. É possível minimizá-lo através do botão próximo ao cabeçalho.
botão da aba menu
3 - Painel lateral (à direita): Apresenta as seguintes opções:
• Usuário - espaço destinado às informações do aluno: foto, nome e email;
• Relógio - informa a sua hora local e a hora que o servidor está configurado;
• Navegação - navegação, possibilita o acesso à página inicial e cursos que o
aluno está matriculado);
• Calendário - calendário atualizado;
• Usuários online - Informa os usuários online no moodle;
• Arquivos privados - Permite que o usuário armazene arquivos em sua conta
no moodle;
É possível minimizá ou maximizar o Painel do Aluno através do botão
. Dessa
forma, a área de trabalho pode ser ampliada ou reduzida conforme a necessidade
do aluno.
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Painel do aluno expandido.

Botão para minimizar ou maximizar Menu

Atenção:

O botão para maximizar
ou minimar o painel só
aparecerá se existir o
bloco lateral no curso.

Botão para minimizar ou maximizar Painel
Painel do aluno minimizado.

4 - Conteúdo principal - Mostra o nome e a foto de usuário, assim como os cursos
nos quais o usuário está inscrito e as suas atividades.
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5 - Rodapé - Links para contato, suporte e redes sociais da DEaD.
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1 - Barra superior – campo: aluno
Possui um menu cascata onde é possível acessar
o Painel, o Perfil, seus Emblemas, suas Notas,
suas Postagens e suas Mensagens; acessar o
Blog; ver o calendário; alterar as Preferências; e
ver seus Arquivos Privados.

1 - Barra superior – campo: Notificações
O ícone de sino alerta o usuário quando ele
recebe notificações de tarefa, mensagens de
fóruns, e-mails, etc.

No botão com um ticado verde, é possível
marcar todas as notificações como lidas.
Na engrenagem, é possível acessar as
configurações de notificação.
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1 - Barra superior – campo: Mensagens
O ícone de dois balões de conversa reserva um
espaço para troca de mensagens entre o professor e o aluno ou entre os alunos.

Nesse ícone, também é possível abrir uma página
com todas as mensagens recebidas e ver a lista
de contatos.

1 - Barra superior – campo: Idioma
Possui uma barra em cascata para alterar o idioma do
moodle.

