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ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE AVA/MOODLE AOS ESTUDANTES 
 

Diante da pandemia de Covid-19 e do prolongamento do isolamento social, a Comissão de 
Planejamento para o Retorno Gradual das Atividades Presenciais no IFMT Campus Cuiabá Bela Vista 
(Portaria CBLV nº 103/2021) manteve o início do semestre letivo 2021/2 em 25/10/2021, conforme 
calendário acadêmico estabelecido pela Ordem Administrativa CBLV nº 15/2021, na modalidade de ensino 
remoto (Regime de Exercício Domiciliar – RED). 

Embora compartilhem características e elementos afins, o RED caracteriza-se como modalidade de 
Ensino Remoto Emergencial que não se confunde com a prática da EaD, visto que o objetivo principal 
nestas circunstâncias é atender às necessidades decorrentes da pandemia. Acreditamos que, o momento 
atual é de pavimentar caminhos que nos conduzirão à concretização de um ensino possível, dado ao 
contexto que vivemos. Recomenda-se a observância das orientações a seguir: 
 
1. É imprescindível que o estudante tenha um cadastro no SUAP [https://suap.ifmt.edu.br/]. O primeiro 

acesso ao SUAP está explicado em [http://dsti.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/manuais-de-aplicativos-
primeiro-acesso-aluno-suap/]. 

2. Além do cadastro no SUAP, o estudante deve criar um e-mail acadêmico do IFMT como explicado 
em [https://youtu.be/GLARJa3dFVc?t=68]. 

3. As atividades desenvolvidas por meio do RED deverão obrigatoriamente ocorrer no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem – AVA/Moodle [http://ava.ifmt.edu.br/login/index.php]. 

4. O primeiro acesso ao AVA/Moodle do IFMT [http://ava.ifmt.edu.br/login/index.php] depende do 
número de sua matrícula [identificação do usuário] e da senha [Mudar@999]. Ao acessar pela primeira 
vez, o sistema solicitará a troca da senha, enviando um link ao e-mail informado no ato da matrícula. 
Caso tenha problemas em acessar, solicite nova senha pelo site em: esqueceu seu usuário ou senha. 

5. Caso você não tenha mais acesso ao e-mail cadastrado no ato da matrícula, entre em contato com a 
Coordenação do Curso para atualização do seu e-mail com o e-mail acadêmico no AVA. 

6. Ao logar, você terá acesso ao painel do AVA, mas as salas virtuais das disciplinas estarão em: Página 
inicial do site > Campus Cuiabá - Bela Vista > Curso pretendido > Semestre da disciplina. 

7. Ao realizar as atividades propostas pelo professor, lembre-se de que a postagem de todo arquivo de 
conteúdo a ser enviado na sala da disciplina deve ser em formato PDF. 

8. A integridade acadêmica é um assunto que deve ser abordado no ambiente acadêmico. Algumas 
universidades já começaram a implementar iniciativas com a finalidade de prevenir a má conduta 
acadêmica e científica e formar estudantes com habilidades de escrita e pensamento crítico. Para 
maiores informações, assista a palestra: Integridade Acadêmica: plágio e produção do conhecimento. 
[https://www.youtube.com/watch?v=iL04iR_cIaU]. 

9. O estudante pode assistir vídeos tutoriais [http://nead.cba.ifmt.edu.br/videos-alunos/] sobre o acesso 
e uso do AVA/Moodle. 

10. Em caso de dúvidas ou dificuldades, o estudante deve entrar em contato com a Coordenação do Curso. 

 

Juntos vamos construir possibilidades! 
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