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GUIA RÁPIDO DE UTILIZAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) MOODLE PARA 
ALUNOS 

 

 

 O Ifes Montanha disponibiliza esse guia rápido de perguntas e respostas para ajudar os aluno a 

acessar e utilizar a sala de uma disciplina dentro do MOODLE. 

 O login a ser utilizado é o seu número de matrícula. Caso não saiba seu número de matrícula, 

envie um e-mail cgac.mon@ifes.edu.br. 

 Sua senha para o primeiro acesso é Mud@r123. Caso não consiga acesso, clique em “Esqueci 
minha senha” para que um link de redefinição de senha seja envio para o endereço de e-mail informado no ato da 

matrícula. 

 Seu e-mail precisa estar correto e atualizado para que seu acesso seja garantido. Caso não tenha e-

mail cadastrado, ou esqueça qual e-mail está cadastrado, ou no caso de o e-mail cadastrado apresentar 

erros, ou ainda, se quiser alterar o e-mail, envie sua solicitação para: cra.mon@ifes.edu.br. 

 Faça o teste de acesso e atualizações de cadastros o mais breve possível para que os problemas de 

acesso sejam resolvidos até o início das atividades na plataforma. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte à plataforma disponibilizado pelo campus através do 

e-mail nte.mon@ifes.edu.br. 

 

• Link de acesso ao AVA pelo computador ou notebook: 

 https://ava.cefor.ifes.edu.br/ 
 

• Link para Download do aplicativo do Moodle/AVA na Play Store:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile 
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Na primeira tela, será solicitado o endereço de acesso, sendo assim, informe: ava.cefor.ifes.edu.br/. Em 

seguida clique em “Conectar”. Informe login e senha de acesso, e clique em “Log in”. 

 
 

 
 

Painel: aqui você sabe todos os cursos/disciplinas que está inscrito. 

Calendário: aqui você visualiza todas as tarefas que estão pendentes e os prazos de todas as disciplinas que 

está cadastrado. 

Mensagem/Contatos: aqui você entra em contato com todos os participantes. 
 
Sininho: aqui você visualiza as notificações e mensagens enviadas pelo professor. 
 
Na tela inicial você tem acesso aos conteúdos das disciplinas, participantes da sala e suas notas. Clicando 

em conteúdo você visualiza todas atividades propostas pelo professor da disciplina. 

 
POSSO ACESSAR O MOODLE SEM INTERNET? 
 
Sim, utilizando o aplicativo Moodle Mobile, você pode acessar às atividades de qualquer lugar, estando ou 
não conectados à internet. Tudo o que o aluno fizer offline no aplicativo será sincronizado automaticamente, 
na próxima abertura do aplicativo em momento em que o dispotitivo esteja conectado à internet. Para que 
isso seja possível, é necessário que o aluno inicialmente faça o download dos materiais, quando estiver 
conectado à internet, para posteriormente acessar às funcionalidades e tarefas no modo offline. Para fazer 
isso, basta clicar em Painel, acessar o curso, clicar no ícone 3 pontinhos no canto superior direito e escolher 
a opção Download do curso. 
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COMO APRENDER A MEXER NA PLATAFORMA MOODLE/AVA? 
 

Sugerimos assistir a playlist com 12 vídeos rápidos no Youtube, que está disponível no link:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKz4fshrNwnW94UBKxNfIIqI4mnx34Kxo 

 

E ao minicurso, ofertados pelo Campus Montanha, que também estão disponíveis no youtube, 

acesse-o através dos links abaixo: 

Dia 1      https://www.youtube.com/watch?v=x7_2n1_dK24 

Dia 2      https://www.youtube.com/watch?v=f-fiQbvvUZs 

 
 

SUGESTÕES DE RECURSOS E APLICATIVOS QUE PODERÃO SER ÚTEIS E RESPECTIVOS LINKS PARA ACESSO 

OU DOWLOAD NA PLAY STORE: 

 

1. PACOTES OFFICE (editor de texto + editor de planilhas + editor de apresentações) 

Office Suíte:      

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobisystems.office 

Office Reader:      

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.annie.document.manager.reader.allfiles 

Microsoft Office:      

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officehubrow 

 

2. CONVERSORES PDF 

Converter e Criar PDF:      

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.offiwiz.file.converter 

Conversor de arquivos:      

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simplescan.scanner 

I Love PDF:      

https://www.ilovepdf.com/pt 

Small PDF:      

https://smallpdf.com/pt 
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3. DIGITALIZADORES DE IMAGEM (scanner) 

Simple Scan:      

https://play.google.com/store/apps/details?id=pdf.tap.scanner 

TapScanner:      

https://play.google.com/store/apps/details?id=pdf.tap.scanner 
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