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Use o mouse para
avançar ou recuar ou clique
sobre os links à esquerda

Endereço e Identificação da Página Inicial

1

Acesse a página inicial

modle.senna.rio.br

2

Clique em “acessar”
Para se dirigir à página de login

Retornar

Página de Login no Moodle

Caso tenha se inscrito na
disciplina durante o período
regular, já estará cadastrado
para acessar o Moodle.

Para acessar,
use o número de matrícula
sem pontos ou traços como
usuário e senha

Caso tenha se
inscrito na
disciplina após o
prazo regular,
solicite cadastro
diretamente ao
professor, em sala
de aula.

Retornar

Painel de entrada no Moodle
O painel apresenta o perfil geral das
atividades disponíveis e dos prazos a
vencer. Aqui você pode acessar todas as
suas disciplinas, que aparecem
identificadas com este símbolo.
Em seu primeiro acesso:
1. Verifique se o número de sua
matrícula aparece ao alto da tela
2. Clique sobre a matrícula e
entre em “PERFIL” para
completar os dados de seu
cadastro, especialmente nome,
sobrenome e endereço de email –
esta etapa é fundamental!

Retornar

Visão inicial da disciplina

Acima, você sempre verá o nome da disciplina que está acessando.
Ao lado, no bloco “Navegação”, você seleciona para onde deseja se dirigir. Este bloco fica disponível
nesta localização durante todo o tempo em que você estiver acessando a disciplina.
A seção “Topo” fica sempre visível e é a ela que você
deve retornar quando desejar ir para o início da disciplina.
Aqui, na “Sala de interações e mensagens rápidas”, encontrase o fórum em que você pode enviar mensagens para seu
professor. Habitue-se a usar este espaço para entrar em
contato com o professor.
Nesta sala, você também encontrará todos os avisos referentes
à disciplina. Procure acessá-la, ao menos, uma vez por
semana, antes da aula presencial.

Retornar

Visão inicial da disciplina

Antes de iniciar, entre na seção “Projeto curricular da
disciplina”, sobre o qual seu professor falará na primeira
aula presencial.
No “Plano de aplicação” encontra-se o calendário das aulas
e atividades. Tome nota das datas e prazos de elaboração e
entrega de trabalhos ou provas. A partir de 2019/2, não serão
aceitos trabalhos impressos.
Leia os critérios de avaliação e fique atento às regras de frequência,
Condições de validação de trabalhos e médias em provas.

Retornar

Tipos de estudos dirigidos na disciplina

1

2

Os estudos dirigidos são trabalhos realizados com base em textos referentes a assuntos de cada unidade
da disciplina. Podem ser apresentados de duas formas: (i) em duas partes, como em (1), contendo uma
atividade inicial e uma proposta de trabalho a ser entregue; (ii) em apenas uma parte, como em (2),
contendo um enunciado seguido dos campos específicos do trabalho a ser entregue.
Retornar
Nas duas formas, o procedimento para envio do trabalho é o mesmo.

Tela de gerenciamento de Trabalhos

Esta é a tela em que você pode gerenciar
o estado de seu trabalho. Nesta disciplina, é
possível reenviar inúmeras versões do trabalho
até a data limite para entrega.
Antes da abertura do prazo para elaboração do
trabalho, você poderá eventualmente ter acesso
ao enunciado, porém o botão “Enviar” não estará
disponível ao final da página. Este é adicionado
automaticamente a partir do primeiro minuto do
período de elaboração.
Lembre-se: após o prazo para submissão de trabalhos,
você ainda poderá enviá-los, porém somente terão
validade para computar frequência.

Disponível APENAS após o início
do período de realização

A qualquer momento, você poderá enviar comentários
sobre o trabalho clicando sobre o link em azul. Porém,
não entregue seu trabalho como um comentário, pois
desta forma não será considerado entregue.

Enviar Trabalho

Retornar

Tela de envio de Trabalhos

Você poderá escolher enviar seu trabalho de duas formas:

1
2

Texto online:
Digite ou copie o texto que tenha elaborado
em outro ambiente, como, por exemplo, um
editor de textos como o Word.
Para gravar seu arquivo em formato PDF,
utilize esta funcionalidade na opção
“Imprimir”
Ao imprimir, selecione a impressora “Print to
PDF” e pressione OK. O sistema abrirá a
caixa de gravação de arquivos.

Submissão de arquivo:
Se preferir elabore e grave seu trabalho
em um arquivo e o entregue aqui neste
campo.
Por motivo de segurança, apenas arquivos
em formato PDF são aceitos.
Ao final, grave sua entrega clicando
sobre “Guardar Alterações”
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Retornar

Sobre os testes de verificação de aprendizagem

Você acessa os testes de verificação da mesma forma como acessa os
estudos dirigidos. Sua estrutura e modos de aplicação têm características
específicas. Fique atento às seguintes instruções:

•

Os testes só podem ser acessados uma única vez; por isto,
você deve se preparar para começar e terminar sem interrupção;
caso interrompa a elaboração, o sistema bloqueará um novo
acesso e dará a atividade concluída com apenas aquilo que tenha
sido feito.
Certifique-se de ter o tempo necessário para realizar cada teste
do início ao fim sem interrupção.

•

Os testes ganham notas 0 a 10,0 lançadas automaticamente pelo
próprio sistema Moodle e você pode acompanhar seu rendimento
acessando a “Pauta” no bloco de navegação.

•

Os testes constantes na plataforma são apenas os correspondentes
às aulas 1-2 a 29-30. Provas finais são sempre realizadas presencialmente.
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