Caro (a) estudante,
Algumas disciplinas serão ministradas na modalidade EaD Síncrona e Parcial, as quais as aulas de
preleção acontecerão a distância e as aulas de laboratório de forma presencial. O que pode sofrer
pequenas alterações de acordo com o cronograma de cada professor (a). O cronograma deve ser
disponibilizado pelo (a) professor (a).
As disciplinas ministradas na modalidade EaD Síncrona e Parcial contam com uma sala virtual na
plataforma Moodle. Por esta plataforma você tem acesso às atividades, fóruns de discussão,
arquivos e links de conteúdo e também à sala do TEAMS.
Passo a passo para acessar a Plataforma Moodle:
1. Acesse o site cead.pucgoias.edu.br ou moodle.pucgoias.edu.br
2. Na página da CEAD (Coordenação de Educação a Distância) você irá fazer o login: em
Matrícula digitar seu número de matrícula (sem pontos ou traços) e na senha, digitar
123456, caso seja o primeiro acesso. Clicar sobre o botão Entrar.

OBS.: Caso já tenha uma senha no Moodle da PUC Goiás, use a senha que você já tem.
3. Em seguida será aberta uma janela para que a senha seja personalizada, sugerimos que seja
a mesma utilizada no SOL;
4. Na página seguinte, você visualizará o nome das disciplinas em que seu nome está
cadastrado, por exemplo:

5. Basta escolher a disciplina, e clicar nela.

Pronto! Você já está na SALA VIRTUAL da disciplina!

Passo a passo para acessar: Teams, Tarefa, Arquivo, URL e Fórum.
1- Acesso ao TEAMS da disciplina - Assim que você entrar na sala da disciplina uma página,
semelhante à imagem abaixo, abrirá.
O

link

Aulas Síncronas – TEAMS estará visível no início da página. Basta clicar no ícone correspondente
que você terá acesso à sala do Teams. Mas antes você tem que escolher: Continuar neste
navegador.

Pronto! Basta ingressar na sala! Habilite sua Câmera e microfone!

2- Acesso a uma TAREFA para a disciplina - Assim que você entrar na sala da disciplina você terá
acesso a uma ou mais seções de estudo (conteúdo da disciplina).
Você irá escolher a Seção que estiver estudando, abri-la e escolher a Tarefa solicitada pelo (a)
professor (a). O esquema imagético abaixo ilustra o caminho.

Escolha a TAREFA solicitada
Escolha a SEÇÃO de estudo
Em seguida, leia as instruções da TAREFA, realize-a e poste com arquivo:

Instruções

Outras informações importantes

Realize a atividade solicitada e salve o arquivo.
Poste o arquivo em Adicionar Arquivo:

Você pode anexar o arquivo da Tarefa realizada ou arrastar o arquivo para adicioná-lo, nos
espaços que apontam as setas 1 e 2.
1
2

Assim que anexar o arquivo, clique em “Salvar mudanças” para que sua tarefa seja enviada.

Agora é esperar o retorno do (a) professor (a)!

3- Acesso a um ARQUIVO da disciplina - Assim que você entrar na sala da disciplina você terá acesso
a uma ou mais seções de estudo (conteúdo da disciplina).
Na primeira página você irá escolher a Seção que estiver estudando, abri-la e escolher o Arquivo
pretendido. O esquema imagético abaixo ilustra o caminho.

Escolha o ARQUIVO pretendido
Escolha a SEÇÃO de estudo

Pronto! Agora é abrir o arquivo e iniciar seus estudos!

4- Acesso a um FÓRUM da disciplina - Assim que você entrar na sala da disciplina você terá acesso
a uma ou mais seções de estudo (conteúdo da disciplina).
Você irá escolher a Seção que estiver estudando, abri-la e escolher o Fórum solicitado pelo (a)
professor (a). O esquema imagético abaixo ilustra o caminho:

Escolha o FÓRUM desejado
Escolha a SEÇÃO de estudo
O Fórum pode ser elaborado (pelo professor ou professora) para você participar com um tópico
específico, no qual você terá que acrescentar um tópico de discussão, como na figura abaixo. No
qual você clica na tarja azul e realiza sua contribuição no Fórum de acordo com o solicitado.

O Fórum e ser elaborado (pelo professor ou professor) para você participar com respostas em
apenas um tópico, no qual você participará clicando em RESPONDER, como na figura abaixo:

Depois basta Enviar mensagem ao fórum, que sua participação será registrada.

Caso queira ou precisa anexar uma imagem ou vídeo você deve acionar o Avançado, que fica do
lado inferior direito da caixa de texto da resposta. Que aparecerá a seguinte janela:

Nesta régua você tem a possibilidade de anexar
em sua mensagem no Fórum: imagem, vídeo,
som arquivo; além de poder formatar seu texto
na caixa de texto.

Fórum de discussão é um recurso destinado a promover debates sobre determinado assunto. É
uma discussão assíncrona de uma sala de aula. Sua participação é de extrema importância!

5- Acesso a um URL - O módulo de URL é um recurso que permite acesso de um link de web.
Qualquer coisa que esteja livremente disponível on-line, como documentos ou imagens, de
repositórios, como Flickr, YouTube ou Wikipédia. Para abrir a página selecionada pelo professor ou
professora, basta clicar no nome do arquivo que abrirá a página do link. Para retornar para a sala
do Moodle você terá que clicar na seta que fica no lado superior esquerdo da tela.

