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MANUAL PARA UTILIZAÇÃO DO MOODLE
– FACULDADE INTERAÇÃO AMERICANA VIRTUAL Versão: Aluno
Acessando o sistema
1- Para acessar a Faculdade Interação Americana Virtual digite o seguinte
endereço: http://ead.fia.edu.br/
2- Em seguida, clique no botão “Acesso”, localizado no canto superior direito da
tela.

3- A página de acesso contém um formulário. Preencha o mesmo com o seu
nome de usuário e senha e, por último, clique no botão “Acesso”.
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Como alterar o seu perfil de usuário
1- Após entrar com o seu login e senha, clique no seu nome na parte superior
da página;

2- Após clicar no seu nome, será exibida uma página com o seu perfil. Clique
na aba “Modificar Perfil”. Nela você poderá alterar o seu nome de exibição, a
sua imagem (que pode ser uma foto), o seu texto descritivo e todos os campos
que constam neste formulário;
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3- Para alterar os seus dados e o texto descritivo, basta digitá-los no local
correspondente.

4- Para alterar a sua imagem de exibição, localize a área denominada “Imagem
de Exibição” e clique no botão “Procurar”. Posteriormente, será aberta uma tela
com todos os diretórios do seu computador. Selecione a imagem desejada,
clique em “Abrir”, coloque o seu nome no campo “Descrição da Imagem” e em
seguida clique em “Atualizar Perfil”;
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Após alterar os dados que deseja, clique em “Atualizar Perfil”. Este botão está
localizado na parte inferior da página;

Como alterar sua senha
1- Após acessar o sistema com o seu login e senha, clique no seu nome na
parte superior da página;

2- Após clicar no seu nome, será exibida uma página com o seu perfil. Clique
no botão “Mudar a Senha”;
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3- Após clicar, será exibida uma tela onde deverá ser inserida a senha atual e a
nova senha que deseja;

4- Após digitar a senha clique em “Salvar Mudanças”.
Para recuperar uma senha esquecida
1- Entre no seguinte endereço: http://ead.fia.edu.br/
2- Na página de acesso, clique no botão “Sim, preciso de ajuda para acessar”;
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3- Em seguida abrirá uma tela onde deverá ser inserido o e-mail (que está
cadastrado no sistema), para que o seu login e senha sejam enviados para
este endereço eletrônico;

4- Após inserir o seu e-mail, clique no botão “OK”. Em alguns minutos você
receberá um e-mail com os seus dados.
Acesso ao curso
1- Para ter acesso a algum curso no Moodle, é necessário que o cadastro no
curso seja efetivado. Em alguns cursos este cadastro é feito automaticamente
por solicitação do professor. Para ter acesso ao(s) curso(s) nos quais você já
está cadastrado basta procurar na tela principal a caixa “Categorias de
Cursos”, e clicar em “PE – Projeto Especial”.
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2- Você visualizará todos os cursos que existem em “PE – Projeto Especial”.
Você verá uma tela mais detalhada que mostra todos os cursos que esta
categoria possui.

3- Para acessar o conteúdo das disciplinas disponibilizadas basta acessar o
link no nome do curso. O usuário será então reconduzido a página inicial do
seu curso. Abaixo, exemplo de acesso ao curso “AD-1003M – Supervisão de
Estágio III”:
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Esta nova tela é composta pelas informações pertinentes a matéria
disponibilizada e as configurações do usuário inscrito
Material disponibilizado
1- A programação ou agenda disponibilizada pelos professores em cada curso
localiza-se no centro da página, conforme mostra a figura a seguir:

2- Tipos de material. Existem basicamente três maneiras de se disponibilizar
material didático para os alunos, que são:
 Texto simples
Será disponibilizado pelo professor apenas um texto puro, sem maiores
recursos.
 Texto web
O texto web é, semelhante ao texto simples. O diferencial está no fato que o
texto é confeccionado utilizando os recursos do próprio ambiente, com inserção
de figuras, hiperlinks, formatações, cores, etc.
 Arquivo ou página web
Nada mais é do que a criação de atalhos para aproveitamento de sites ou
textos prontos que estão em algum servidor da rede mundial de computadores
(Internet), e que podem ser acessados pelos alunos para leitura e melhor
compreensão do conteúdo estudado.
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3- Atividades. São as respostas dadas pelos alunos as diversas atividades
propostas e que podem ser:
 Avaliação do Curso
Envolve a aplicação de questionários específicos para cada atividade, onde se
pode avaliar o desempenho, andamento da turma e seu comportamento,
extraindo dos resultados as expectativas da turma e de cada aluno com relação
ao curso e, após a realização deste.
Com base nos resultados destes questionários, pode-se identificar itens a
serem melhorados, itens a serem aprofundados e com isto direcionar as
práticas pedagógicas adotadas.
 Bate-papo (Chat)
O Bate-papo é uma atividade em que todos usuários estabelecem uma
comunicação por escrito, on-line, com dia e hora previamente determinados.
É altamente recomendável que se faça um chat experimental com os colegas
antes de iniciarmos um chat real. A configuração de um Bate-papo é autoexplicativa.
 Diário
É um jornal on-line para o usuário/aluno. Cada usuário/aluno tem um e o seu
conteúdo só pode ser visto por ele e pelo professor. O Diário pode ser editado
pelo aluno e seu conteúdo pode ser aperfeiçoado. Pode-se criar tantos diários
quanto desejados: um por semana, um por tópico, um por capítulo, etc.
Podendo assim avaliar o aprendizado do aluno.
 Fórum
É uma lista de discussão disponível para todos os usuários do curso.
 Glossário
É um dicionário interessante, pois se a palavra aparecer em algum fórum, será
colocado um link para o glossário.
 Livro
É um espaço de mais ou menos 20 páginas que pode ser utilizado pelo
professor para fazer comentários sobre os materiais do curso.
 Lição
A atividade Lição é usada para construir uma Aula Virtual.
 Pesquisa de opinião
É um módulo no qual permite que sejam realizadas enquetes sobre
determinados temas.
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 Questionário
Serve para levantar respostas sobre vários assuntos, até mesmo para a
realização de simulados de provas, etc.
 Tarefa
Pode ser o enunciado de algum exercício ou tema proposto para os alunos.
Também pode ser aproveitado para divulgação de trabalhos, imagens, etc.
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