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Apresentação

Para facilitar o uso do ambiente virtual de aprendizagem Aprender, a Diretoria de Ensino
de Graduação a Distância, desenvolveu a coleção de tutoriais MOODLE Aprender sem mistérios.
Ao total, são 11 fascículos que abordam questões técnicas relativas aos primeiros passos
para:

 Acesso ao ambiente Aprender versão 1.9;
 Acesso ao ambiente Aprender versão 2.7;
 Acesso como visitante;
 Criação de usuário,
 Alteração de dados do perfil;
 Recuperação de senha;
 Criação de disciplinas;
 Criação do código de inscrição de disciplina;
 Reconfiguração de disciplina;
 Realização de backup de conteúdo;
 Criação de grupos dentro da disciplina.

Descubra o MOODLE e aprenda como o uso das tecnologias, aliadas ao planejamento
pedagógico, podem inovar ainda mais a sua disciplina!

Diretoria de Ensino de Graduação a Distância
Grupo de Desenvolvimento e Acompanhamento Pedagógico
apoioaprender@ead.unb.br
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Olá, professor(a),
Neste tutorial, você terá informações sobre como acessar a versão antiga da plataforma
Aprender UnB (versão descontinuada – Moodle 1.9).
Pela página www.aprender.unb.br, você também pode acessar a antiga plataforma
Aprender UnB (versão descontinuada – Moodle 1.9).
Esta versão já foi descontinuada e permite somente consultar e/ou realizar backup do
conteúdo das disciplinas ofertadas antes do 2/2015.
No menu Acesso à plataforma, à direita da tela, basta clicar no botão Acessar plataforma
antiga, conforme ilustrado na figura 1, a seguir.
Figura 1 - Localização do botão Acessar plataforma antiga.

Após clicar no botão Acessar plataforma antiga, nova página será aberta com a página
para acesso à plataforma Aprender UnB, versão 1.9.
Estarão disponíveis campos para inserção de nome de usuário e senha.
Preencha seus dados. Após digitar seu nome de usuário e senha, clique no botão
Acesso.
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Figura 2 - Exemplo de página inicial da plataforma Aprender UnB antiga - versão 1.9.

Em seguida, será aberta a tela inicial da versão 1.9 da plataforma Aprender UnB. Na área
central desta página, no tópico Minhas disciplinas, você encontrará as disciplinas nas quais você está
cadastrado(a).
Em nosso exemplo, indicamos a localização da disciplina Moodle para Professores da
UnB, conforme ilustrado na figura 3.
Figura 3 - Tela inicial da versão 1.9 da plataforma Aprender UnB com indicação do nome de uma disciplina.
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Para mais informações sobre como editar recursos e atividades em sua disciplina,
aprender mais sobre o Moodle e considerar a acessibilidade em seus materiais didáticos e ambientes
virtuais, acesse:




Tutoriais do link “Aprender +” disponível na página principal do Aprender (link externo http://www.aprender.unb.br)
Moodle: possibilidades e criatividade em minha sala de aula (link externo http://www.ead.unb.br/moodle2013/course/view.php?id=2)
Acessibilidade:
Materiais
didáticos
e
Moodle
(link
externo
http://www.ead.unb.br/moodle2013/course/view.php?id=605)

Pronto! Aqui finalizamos o tutorial: Como acessar a versão antiga da plataforma
Aprender UnB (versão descontinuada – Moodle 1.9).
Havendo dúvidas sobre a realização desses procedimentos, entre em contato por meio
do e-mail apoioaprender19@ead.unb.br.
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