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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 as formas de acessar a plataforma Aprender
UnB, versão 2.7.
Para poder acessar a plataforma Aprender UnB, primeiro é necessário que você se
cadastre como usuário.
Na página www.aprender.unb.br, à direita da tela, no menu Acesso à plataforma, clique
no botão Cadastro de usuário.
Figura 1 - Localização do botão Cadastro de usuário.

Você será redirecionado para a página de Cadastramento de novo usuário (figura 2). A
seguir, detalharemos cada uma das áreas deste formulário com seus respectivos campos.
Lembramos que todos os campos marcados com o asterisco vermelho * são de
preenchimento obrigatório.
Na área Escolha seu CPF e senha, você deve preencher (são todos obrigatórios):
(1) No campo seu CPF, preencha o seu CPF somente com os números.
(2) No campo senha, preencha sua senha. Ela deve ter no mínimo 8 caracteres. Para visualizar a
senha que foi escrita, clique na opção Mostrar, logo abaixo do campo da senha.
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Figura 2 - Detalhamento da área Escolha seu CPF e senha.

1
1

2

1

1

1

Na área Mais detalhes, você deve preencher as seguintes informações (são todas
obrigatórias):
(3) No campo Endereço de e-mail, escreva o seu endereço de correio eletrônico.
(4) No campo E-mail (outra vez), repita o seu endereço de correio eletrônico, igual ao que foi
escrito no campo anterior.
(5) No campo Nome, você deve escrever seu nome.
(6) No campo Parte restante do nome, você deve escrever seu sobrenome.
(7) No campo Cidade/Município, escreva o nome da cidade/município onde você vive.
(8) No campo País, selecione o país onde você vive.
(9) O campo reCAPTCHA, digite no espaço as palavras que aparecem na imagem. Caso não
consiga visualizar a imagem do reCAPTCHA, clique em “Mudar imagem” ou em “Confirmação
por áudio”.
Figura 3 - Detalhamento da área Mais detalhes.
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Na área Dados complementares, você pode preencher os seguintes campos opcionais:
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Sexo.
Meu vínculo com a UnB.
Matrícula UnB.
Campus.
Curso no presencial.
DDD.
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(16) Telefone.
(17) E-mail alternativo.
(18) Após preencher os campos dos dados complementares, você deve selecionar a opção
Declaro serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assumo todas as
responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas em lei.
Figura 4 - Detalhamento da área Dados complementares.
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Na área Acordo de política do site, você deve obrigatoriamente:
(19) Clicar no link para acordo de política do site.
(20) Ler o arquivo em PDF com os Termos e condições de uso da plataforma Aprender UnB, que
será aberto em nova página.
(21) Clicar na opção Eu compreendo e concordo.
Figura 5 - Detalhamento da área Acordo de política do site.
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Para finalizar seu cadastro como usuário:
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(22) Você deve clicar no botão azul Cadastrar este novo usuário, ao final da página.
Figura 6 - Botão Cadastrar este novo usuário.
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Caso deseje cancelar os preenchimentos realizados, basta clicar no botão Cancelar.
Figura 7 - Botão Cancelar.

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 criar uma conta de usuário na plataforma
Aprender UnB.
Havendo dúvidas sobre a realização desses procedimentos, entre em contato por
meio do e-mail apoioaprender@ead.unb.br.
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