
 

 

 

AMBIENTAÇÃO NA PLATAFORMA MOODLE 

Tutorial para acessar o ambiente virtual de aprendizagem, plataforma Moodle, 
para se capacitar nos cursos da Escola de Formação Continuada do 
IFFluminense. 

1. ENDEREÇO DA PLATAFORMA 

Digite na barra de endereço do navegador, preferencialmente, Chrome ou 
Mozilla Firefox, o seguinte site: 

http://escoladeformacao.iff.edu.br 

2. PRIMEIRO ACESSO 

No canto superior direito aparece a seguinte informação: 

  

Você ainda não se identificou (Acesso)                      . 

 

Para fazer o login (se identificar) é necessário que clique na palavra Acesso. A 
seguir abrirá uma página solicitando o usuário e a senha. 

 

2.1. PRIMEIRO ACESSO – Servidores do IFFluminense 

No lugar do usuário coloque somente o número do seu CPF, sem pontos 
e traço. Para a senha, caso você seja servidor do IFFluminense, é necessário 
que você coloque a mesma senha utilizada no sistema SUAP do IFFluminense. 

 



 

 

Após ter colocado o usuário (CPF) e a senha (a mesma senha do SUAP), 
clique no botão verde ACESSO. 

Este procedimento fará com que o sistema da plataforma Moodle cadastre 
o seu usuário automaticamente, obtendo os seus dados pelo sistema SUAP do 
IFFluminense. 

Observação: Caso você tenha alguma dificuldade em lembrar a senha 
do SUAP, siga as instruções abaixo: 

Digite na barra de endereço do navegador o seguinte site: 

https://id.iff.edu.br/recuperar_senha/ 

Coloque o número do CPF e clique no botão verde “Solicitar Alteração”. 

As orientações para você alterar a senha do SUAP foram enviadas para 
o seu e-mail institucional. 

 

2.2. PRIMEIRO ACESSO – Novos servidores do IFFluminense e outros 
participantes 

 

Caso você seja um novo servidor do IFFluminense ou não pertença ao 
quadro de servidores, você acessará a plataforma utilizando também o CPF, sem 
pontos e sem traço, no lugar do usuário. Mas a sua senha será: 
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Clique no botão verde ACESSO para ser identificado pela plataforma. 

 

3. CONECTADO 

Observe que no canto superior direito aparece a informação que você 
acessou como “o seu nome completo”. Deste modo, é possível verificar que você 
está conectado e identificado no ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. PERFIL DO USUÁRIO 

 

O perfil do seu usuário precisa apresentar foto 
de identificação e uma breve descrição, portanto 
para modificar o perfil é necessário seguir os 
passos: 

 

 Clique no seu ‘nome completo’ no canto 
superior direito para acessar o perfil, depois 
que o perfil estiver aberto, visualize o bloco 
‘Administração’ no lado esquerdo da tela. 
 

 Depois clique em ‘Modificar perfil’ para 
iniciarmos a inserção da descrição do seu 
perfil e acrescentar uma foto para a 
identificação. 

 

 

5. MODIFICAR PERFIL 

Sugerimos que não altere o usuário, o nome, o sobrenome e o e-mail, pois 
são dados extraídos do sistema SUAP. Sua alteração pode ocasionar em algum 
conflito de dados dos bancos dos sistemas que estão interligados. 

Aconselhamos que seja alterada a opção ‘Monitoramento do fórum’ para 
‘Sim, ponha em evidência as novas mensagens’, pois assim você terá melhor 
controle das mensagens lidas e não lidas nos fóruns dos módulos do curso. 

Outra sugestão é conferir a Cidade/Município, como também escrever 
uma breve apresentação pessoal e profissional na ‘Descrição’ do perfil do 
usuário. A descrição é de extrema importância para que todos os colegas de 
curso possam te conhecer um pouco, principalmente os professores 
colaboradores e coordenadores dos módulos que atuaram a distância no 
processo de capacitação e aprendizagem mútua. 

Recomendamos que na ‘Imagem do usuário’ você coloque uma foto 
atualizada, preferencialmente 3x4 ou de rosto frontal, para que possamos nos 
reconhecermos nos espaços educativos do Instituto e, principalmente, nos 
momentos presenciais do curso no Centro de Referência. 

Realizadas as alterações mínimas do perfil, ao final da página se encontra 
um botão verde ‘Atualizar perfil’, clique nele para finalizar a atualização do perfil 
de seu usuário. 

 

 



 

 

 

6. ACESSO AO CURSO 

 

Clique MEUS CURSOS tanto na parte superior da página na barra verde, 
quanto no lado esquerdo em Navegação. Assim você terá acesso ao curso que 
você está inscrito. 

 

7. DIFICULDADES DE ACESSO E LOCALIZAÇÃO NA PLATAFORMA 

 

Toda e qualquer dificuldade que tiver entre em contato com a Escola de 
Formação por e-mail ou por telefone. 

 

Escola de Formação Continuada dos Trabalhadores da Educação 

Telefone: (22) 2737-5641 

E-mail: escoladeformacao@iff.edu.br 

 

 


