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Apresentação
Prezados docentes,
O Centro de Educação a Distância da Universidade Federal de Juiz de
Fora – CEAD-UFJF – tem auxiliado coordenadores, professores e tutores no uso
da plataforma Moodle, desenvolvendo orientações para a implementação das
ferramentas e suas funcionalidades, bem como estimulando o exercício de práticas
pedagógicas nos cursos de graduação e pós-graduação a distância ou presenciais.
Estamos em fase de elaboração de um conjunto de tutoriais que irão compor
um guia para professores, com o objetivo de melhor auxiliar os interessados
no uso de nosso Ambiente Virtual de Aprendizagem. O guia será organizado
em três seções que apresentarão: as ferramentas para disponibilizar recursos e
propor atividades aos estudantes, as ferramentas de configuração da sala virtual e
exemplos de práticas para o ensino a distância.
O CEAD-UFJF está à disposição de todos para auxiliar na construção e
desenvolvimento de suas disciplinas na plataforma de ensino a distância. Para
tanto, conta com a equipe pedagógica, os técnicos e estúdio para gravação de
recursos audiovisuais, além da equipe de produção de material didático e técnicos
de TI; todos trabalhando para melhor atender a comunidade universitária.
Equipe Pedagógica
CEAD-UFJF, 2020.

Apresentamos a você um conjunto de tutoriais para o uso
do ambiente virtual de aprendizagem adotado em nossa
Universidade. Este é o Tutorial para Professores em que
apresentamos o passo-a-passo para recuperar sua identificação
ou senha de acesso para a plataforma Moodle.

Ah! Se preferir, você poderá consultar a
“Perguntas frequentes” – FAQ no site do
CEAD/UFJF

ACESSO FEITO POR MEIO DO CPF

Professor, bem-vindo ao Centro de Educação a Distância da UFJF!

2 – Acesso da Moodle por meio do SIAPE;
A seguir apresentaremos as orientações para cada caso.

ACESSO FEITO POR MEIO DO SIAPE

1 – Acesso da Moodle por meio do CPF.

PASSO 1- Enviar e-mail para o Suporte Técnico,
contendo o nome completo, o nº do CPF
e a solicitação de troca de senha.

Endereço de e-mail do Suporte Técnico é
suporte.cead@ufjf.edu.br.

Acessar

Caso você não se lembre da identificação ou senha de
acesso, será necessário recuperar o acesso e realizar a troca de
senha. Para tanto, é necessário ter atenção na forma como você
realiza o acesso:

Se o acesso é realizado por meio do uso do CPF,
o procedimento de troca da senha será realizado pelo
Suporte Técnico.

Se o acesso é realizado por meio do uso do SIAPE, o
procedimento de troca da senha deverá ser realizado no
SIGA, conforme ilustra a figura 01. Veja os passos a seguir:

PASSO 1- Acessar o SIGA  http://siga.ufjf.br
PASSO 2- Localizar e acessar o link “Esqueci minha
senha”.

Figura 01 – Localização do link “Esqueci minha senha” para o acesso ao
SIGA no site da UFJF

Uma nova janela requisitará dados pessoais,
conforme ilustra a figura 02.

PASSO 3- [1] Localizar e preencher o campo
“login” com os números do CPF
(sem ponto e traço);

PASSO 4- [2] Clicar em “receber código”
(será enviado para seu e-mail);
Obs: Mantenha a janela aberta para completar
os procedimentos.

PASSO 5- [3] Copiar o código que recebeu
no campo “Código recebido”;

PASSO 6- [4] Clicar no botão “Confirmar
código”.
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Figura 02 – Localização dos passos para recuperar senha no formulário “Esqueci minha senha” do SIGA

[1]

[2]

[3]

[4]

A janela “Resetar senha” será aberta para que seja criada nova senha, conforme ilustra a figura 03.
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PASSO 8- [2] digitar mais uma vez a nova senha;

Pronto! Mediante esta atualização de senha
no SIGA, seu acesso à plataforma Moodle também
foi alterado; basta acessar o site https://ead.ufjf.br/
e entrar com sua nova senha.

PASSO 9- [3] Clicar no botão “Enviar”.

Quer saber mais?

PASSO 7- [1] digitar nova senha;

Figura 03 – Localização dos passos para criação de nova senha do SIGA

Você também pode assistir a todos os tutoriais
apresentados pela professora virtual, Alice; basta
acessar o canal do CEAD-UFJF no YouTube. Veja
o endereço:
http://www.cead.ufjf.br/sou-professor/#tabstutoriais-moodle
Este tutorial foi produzido pela equipe
pedagógica, em parceria com a equipe de
Produção de Materiais Didáticos. Esperamos ter
ajudado nesta etapa.

[1]
[2]

Caso necessite de auxílio para criar sua
sala de aula virtual, entre em contato com
a equipe pedagógica por meio do endereço
equipepedagogicacead@gmail.com ou com o
Suporte Técnico, no e-mail suporte.cead@ufjf.edu.br.

[3]
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