
GUIA DE ACESSO À PLATAFORMA
MOODLE

A plataforma Moodle é um software livre, aberto e gratuito (open
source) usado mundialmente em instituições de ensino de todos os tipos. É
considerado um AVA (Ambiente virtual de aprendizagem) e é a ferramenta
primordial para o desenvolvimento do curso.

A plataforma moodle do CEAD/UFOP deve ser acessada através
do Portal minhaUFOP no link:

 http://minha.ufop.br
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PORTAL MINHA UFOP

Permite o acesso ao ambiente minhaUFOP, que contém sistemas e
aplicações  da  instituição.  Atende  a  alunos,  professores  e  técnicos
administrativos em apoio às suas atividades acadêmicas e administrativas. 

Após acessar o link http://minha.ufop.br, você terá acesso à página
de login do site Minha UFOP. Veja a figura 1, a seguir

Figura 1: Área de login do site Minha UFOP

Os dados necessários para esse acesso são o CPF e a senha. 
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Para o primeiro acesso é necessário gerar a senha que será enviada
para o e-mail cadastrado no ato da matrícula.

Figura 2: Área de login do site Minha UFOP com destaque para o link
Meu Primeiro Acesso

Figura 3: Área de cadastro de nova senha 
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Figura 4: Área de login do site Minha UFOP com destaque para o link
Gerar Nova Senha
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Figura 5: Tela principal do site Minha UFOP

Nessa janela, clique sobre o link  Graduação, conforme destacado
na figura 6.
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Figura 6: Tela principal do site Minha UFOP com destaque para o link
Graduação

Na nova janela aberta clique no link MOODLE DISTANCIA e
tenha acesso à plataforma de estudos.

Figura 7: Tela Graduação do site Minha UFOP com destaque para o link de
acesso à Plataforma Moodle
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No caso de haver necessidade de troca de e-mail no Sistema Acadêmico da
UFOP, entre em contato, por telefone, com a Seção de Ensino do CEAD,
(31)3559-1460 ou (31)3559-1461, ou com a  Secretaria da PROGRAD,
(31)3559-1331.

Dúvidas  sobre  a  Plataforma  Moddle  entre  em contato  com o  Suporte
Moodle, (31)3559-1946, moodle@cead.ufop.br
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