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Bem-vindo à comunidade Moodle da FCTUNL!

Desenvolvido em 2003 e a funcionar desde 2004, o Moodle pretende 
disponibilizar um espaço de ensino, aprendizagem e colaboração para 
todos os FCTenses.

No Moodle@FCTUNL pode encontrar desde páginas de disciplinas,     
páginas de projectos, páginas de supervisão de dissertações e páginas 
de colaboração de várias licenciaturas.

a. bem vindos!
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01. apresentação do moodle@fctunl

Este manual, constituido por vários módulos pretende ajudar os utilizadores do 
Moodle a dar os primeiros passos. Pretendemos demonstrar a simplicidade do 
Moodle e assim motivar os professores para a utilização da plataforma como 
suporte das suas suas actividades lectivas, reforçando a interacção entre alunos e 
professores.

Sendo este manual, assumidamente, apenas um ponto de partida, recomenda-
mos a consulta dos restantes materiais de apoio desenvolvidos pelo Laboratório 
de e.Learning, disponíveis no Moodle@FCTUNL (http://moodle.fct.unl.pt) e       
relembrar a sua disponibilidade para apoiar na sua exploração através do nosso 
serviço helpdesk (helpdesk-elearning@fct.unl.pt).  

objectivos

Acesso ao Moodle@FCTUNL

Edição do perfil de utilizador

Pesquisa de páginas

•

•

•

b. acerca deste manual
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a. a primeira página no moodle
1.contactos  
Contactos do Laboratório de 
e.Learning.
�.menu principal  
Informações diversas como 
serviços, história do Moodle@
FCTUNL e FAQ.
3.entrar  
Bloco onde deve inserir os da-
dos da sua conta de utilizador. 
�.pesquisa  
Todos os departamentos e 
grupos de trabalho da FCT e 
as suas respectivas páginas 
de disciplinas, projectos e 
páginas pessoais.
�.pesquisar páginas  
Utilize este bloco para 
pesquisar rapidamente pági-
nas disponíveis no moddle. 
Particularmente útil para os 
alunos.
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0�. perfil do utilizador
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0�. perfil do utilizador

b. como entrar no moodle@fctunl?

Ao clicar na sua identificação, 
surgem os dados do seu perfil. 
Cada utilizador tem um perfil asso-
ciado, que representa o seu cartão 
de identificação no Moodle@
FCTUNL. 

Para se registar (login) na plata-
forma introduza os seus dados no 
bloco entrar.  
Após registar-se, fica automati-
camente identificado no canto 
superior direito.

Para recuperar a sua password, 
clique sobre o link “recuperar 
senha” ou contacte-nos através 
do helpdesk-elearning@fct.unl.pt.
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c. editar o meu perfil

Ao acessar ao seu perfil po- 
derá actualizar os seus 
dados, clicando em “editar 
perfil”. (a)

Adicione uma fotografia (c) 
para os restantes utilizdores 
identificarem-no e disponi-
bilize alguns contactos e 
informação sobre si (b).

0�. perfil do utilizador

(a) 

(b)

(c)
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03. serviços de apoio

Para explorar mais funcionalidades, propomos que visite a nossa página de 
Apoio ao Moodle:
http://moodle.fct.unl.pt/pages/apoiomoodle

Para apoio ou tutoria na utilização de soluções mais avançadas, contacte-
nos pela página de Helpdesk http://moodle.fct.unl.pt/pages/helpdesk ou 
envie-nos um e-mail com a sua dúvida para helpdesk-elearning@fct.unl.pt

Temos também sessões de formação regulares em:
http://moodle.fct.unl.pt/pages/formacao0809
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
               

a. apoio ao moodle, helpdesk e formação em e-learning



Preencha, por favor, os seguintes campos:

1. Compreendeu os conteúdos deste guião?

Sim e vou aplicar o que aprendi.

Sim, mas preciso de mais apoio sobre este tema.

Não compreendi. 

2. A informação do guião está:

Bem estruturada.

Razoavelmente estruturada.

Confusa.

3. Comentários:

Nome:

Data

Muito obrigado.

A Equipa do Laboratório de e-Learning FCTUNL

feedback ao guião de apoio

http://elearning.fct.unl.pt                                                                                                                                                                 elearning@fct.unl.pt

Para melhorar a qualidade dos guiões de formação produzidos pelo Laboratório e.Learning, é importante 
conhecer a opinião dos nossos utilizadores.  

Esta página é dedicada exclusivamente para efeitos de avaliação dos guiões de formação. 
Não necessita de imprimi-la. 
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