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Apresentação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O presente manual tem como finalidade auxiliar você, aluno do UNESC, a familiarizar-se com as 
principais funcionalidades do MOODLE, o ambiente de Ensino à Distância e de Apoio ao Ensino 
Presencial adotado pelo UNESC como Portal de Ensino. 
 
Nas próximas páginas você encontrará um guia para orientá-lo na utilização das principais 
ferramentas que esse ambiente oferece, permitindo que você aproveite as possibilidades que o 
Portal UNESC oferece para dinamizar os seus estudos. 
 
Estamos à disposição para quaisquer dúvidas e sugestões! 

 
Atenciosamente, 

Equipe do Portal UNESC 
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1. Orientações Iniciais 

 
Antes de iniciar o acesso ao Portal UNESC, algumas orientações são importantes: 
 
Para utilizar o Portal UNESC, acesse o endereço http://www.unesc.br. 
 
No lado esquerdo do site, localize o link Painel do Aluno. Ao clicar nesse botão, os campos de 
nome de usuário e senha serão exibidos. 
 
Acesse o Painel do Aluno digitando seu nome de usuário (que, no caso, é a sua matrícula) e sua 
senha e clicando no botão Entrar. Caso você ainda não possua senha, verifique como proceder 
consultando a seção Como criar/alterar a senha de acesso deste manual. 
 

 
 
Uma vez dentro do Painel do Aluno, localize o grupo de links Menu. Clique no link Portal Unesc 
para acessar o Portal. 
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Assim que acessar o Portal UNESC, uma lista com todas as disciplinas que você cursa será exibida. 
Certifique-se que todas as disciplinas que você cursa no período estejam nessa lista. Caso alguma 
não esteja listada ou caso apareça alguma disciplina que você não cursa, entre em contato com o 
Suporte do Portal (veja na seção Como obter Suporte Técnico deste manual). 
 

 
 
Escolha a disciplina que pretende acessar clicando sobre o nome da mesma. 
 
A página inicial da disciplina será exibida. Basicamente, o Portal UNESC possui três seções: 
cabeçalho, blocos diversos e tópicos da disciplina.  
 

 



 

2. Materiais de Apoio 
 
Materiais de apoio são os diferentes materiais que 
 

 
Cada material de apoio possui um ícone que identifica o seu tipo. 
representa o recurso, você pode
podem ser citados: 
 

 
Arquivo de vídeo

 
Documento de texto simples/formatado

 
Arquivo de vídeo

 
Arquivo de áudio

 
Arquivo de imagem

 
Documento do Microsoft Excel

 
Documento do Microsoft Word

 
Arquivo em PDF

 
Documento do Microsoft PowerPoint

 
Arquivo compactado/zipado

 
Site de Internet

 
Site de Internet

 
Arquivo de animação Flash

são os diferentes materiais que você pode baixar ou acessar n

Cada material de apoio possui um ícone que identifica o seu tipo. Dependendo do ícone que 
você pode encontrar diversos tipos no Portal UNESC.

Arquivo de vídeo 

Documento de texto simples/formatado 

Arquivo de vídeo 

Arquivo de áudio 

Arquivo de imagem 

Documento do Microsoft Excel 

Documento do Microsoft Word 

Arquivo em PDF 

Documento do Microsoft PowerPoint 

Arquivo compactado/zipado 

Site de Internet 

Site de Internet 

Arquivo de animação Flash 
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ou acessar no Portal.  

 

Dependendo do ícone que 
. Dentre os principais, 
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Ao clicar sobre o nome do material escolhido, esse será baixado/aberto. Caso o material tenha 
sido configurado para ser aberto dentro do Portal, ele será exibido assim, dentro do próprio 
navegador: 
 

 
 
Caso o material tenha sido configurado pelo professor para ser baixado/salvo pelo aluno, a 
seguinte tela de mensagem surgirá ao clicar sobre o nome do material: 
 
 

 
 
Dessa forma, você poderá escolher Abrir, para abrir o documento no programa correspondente 
em seu computador (Word®, Excel®, Acrobat Reader® etc.), ou poderá escolher Salvar, para salvar 
o documento em alguma pasta do seu computador.  
 



 

Outro material de apoio que você pode visualizar em sua disciplina é o Documento de texto 

simples/formatado, representado pelo ícone 
 
Esse material é um documento que não pode ser baixado do Portal. Ao clicar sobre 
exibindo o seu conteúdo será mostrada dentro do próprio Portal.
 

 

material de apoio que você pode visualizar em sua disciplina é o Documento de texto 

simples/formatado, representado pelo ícone . 

Esse material é um documento que não pode ser baixado do Portal. Ao clicar sobre 
será mostrada dentro do próprio Portal. 
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material de apoio que você pode visualizar em sua disciplina é o Documento de texto 

Esse material é um documento que não pode ser baixado do Portal. Ao clicar sobre ele, uma tela 

 

 



 

3. Fóruns 
 
Os fóruns são espaços criados para a discussão de algum tema escolhido pelo pro
troca de mensagens entre alunos e professor. Os 

ícone . 
 
É importante diferenciar os Fóruns das Entregas de Trabalho (próxima seção deste manual). Os 
fóruns servem primeiramente para a discuss
as Entregas de Trabalho são espaços criados especialmente para o envio de arquivos e trabalhos.
 
Por padrão, alguns fóruns já são criados automaticamente em sua disciplina. São eles: 
notícias, Mural de Avisos e Comunicações
 

 
O Fórum de notícias é um local onde apenas o professor pode postar 
desse fórum é o professor ter um canal para divulgar novidades e notícias relacionadas à 
disciplina. Clique sobre o link Fórum de notícias
 

Ao clicar sobre o Tópico da mensagem
 

Os fóruns são espaços criados para a discussão de algum tema escolhido pelo pro
troca de mensagens entre alunos e professor. Os Fóruns são representados no Portal UNESC pelo 

É importante diferenciar os Fóruns das Entregas de Trabalho (próxima seção deste manual). Os 
fóruns servem primeiramente para a discussão de um tema e depois para o envio de arquivos. Já 
as Entregas de Trabalho são espaços criados especialmente para o envio de arquivos e trabalhos.

Por padrão, alguns fóruns já são criados automaticamente em sua disciplina. São eles: 
Mural de Avisos e Comunicações e Dúvidas dirigidas ao Professor. 

é um local onde apenas o professor pode postar novos 
desse fórum é o professor ter um canal para divulgar novidades e notícias relacionadas à 

Fórum de notícias para acessar seu conteúdo. 

 
Tópico da mensagem, seu conteúdo será exibido. 
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Os fóruns são espaços criados para a discussão de algum tema escolhido pelo professor ou para a 
são representados no Portal UNESC pelo 

É importante diferenciar os Fóruns das Entregas de Trabalho (próxima seção deste manual). Os 
ão de um tema e depois para o envio de arquivos. Já 

as Entregas de Trabalho são espaços criados especialmente para o envio de arquivos e trabalhos. 

Por padrão, alguns fóruns já são criados automaticamente em sua disciplina. São eles: Fórum de 

 

novos tópicos. O objetivo 
desse fórum é o professor ter um canal para divulgar novidades e notícias relacionadas à 
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O Mural de Avisos e Comunicações é um canal de comunicação de duas vias, através do qual tanto 
o professor quanto o aluno podem enviar e receber mensagens com assuntos referentes à 
disciplina. Obs.: não se deve utilizar esse canal para dúvidas relativas ao conteúdo da disciplina, 
pois como veremos a seguir, existe um espaço específico para isso.  
 

 
 
Ao clicar sobre o Tópico da mensagem, seu conteúdo será exibido, assim como todas as respostas 
nele contidas. 
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O fórum de Dúvidas dirigidas ao Professor é um local onde os alunos devem postar suas dúvidas 
com relação à disciplina. Ao utilizar o fórum para postar sua dúvida, temos duas vantagens: 
quando o professor a responde, outros alunos, que porventura tiverem a mesma dúvida, já terão 
sua resposta. O outro ponto positivo é que os próprios alunos podem responder aos colegas, 
ajudando-os, assim, a fixar os conteúdos. 
 

 
 
Ao clicar sobre o Tópico da mensagem, seu conteúdo será exibido, assim como todas as respostas 
nele contidas. 

 

 
 
Quanto aos demais fóruns, são espaços específicos que o professor pode criar para a discussão de 
algum tema em especial.  Geralmente, os fóruns estão postados no tópico FÓRUNS da disciplina. 
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Ao clicar sobre o nome do fórum, seu conteúdo será exibido, assim como as postagens nele 
contidas.  
 

 
 
Caso você queira iniciar uma nova discussão, clique sobre o botão Acrescentar um novo tópico de 
discussão. 
 
No campo Assunto, coloque algumas palavras que resumem o que você irá comentar no tópico. 
No campo Mensagem, escreva o conteúdo do seu tópico a ser enviado para o fórum. 
 

 
 
Logo abaixo, na mesma tela, pode aparecer a opção de você anexar um arquivo juntamente com a 
sua postagem. Nem todos os fóruns possuem essa característica, isso é uma configuração que 
cada professor estabelece ao criar o fórum. Para encerrar, clique no botão Enviar mensagem ao 
fórum. 
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Depois de clicar no botão, verifique se sua mensagem foi postada no fórum. 
 

 
 
Além de iniciar um novo tópico de discussão, você pode responder a um que já tenha sido 
postado. Para fazer isso, clique sobre o tópico para exibi-lo. 
 

 
 
Clique no link Comentar essa opinião. 
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Um espaço para você inserir sua resposta ao tópico do colega será aberto. Digite sua mensagem 
no campo Mensagem. 
 

 
 
Quando terminar de escrever sua resposta, clique no botão Enviar mensagem ao fórum para 
publicá-la. Note que aqui também é possível anexar um arquivo, desde que a configuração do 
fórum permita. 
 

 
Ao enviar sua resposta, observe que ela aparece logo abaixo da mensagem que você respondeu. 
Você pode continuar respondendo a qualquer mensagem, inclusive a sua, gerando um ambiente 
de discussão bem amplo e diversificado. 
 

 



 

4. Entregas de Trabalho 
 
As Entregas de Trabalho são espaços criados para que você possa enviar ao seu professor arquivos 
e trabalhos para que possam ser avaliados. As Entregas de Trabalho são representadas no Portal 

UNESC pelo ícone . 
 
Existem dois tipos de Entrega de Trabalhos:
 

• Envio de um arquivo único (
professor. 

• Envio de vários arquivos: diversos arquivos (até 20, o professor configura isso no momento 
da criação da entrega do trabalho) podem ser enviados para o profess

 
Para enviar seu trabalho, clique sobre o nome da 
 

 
Leia aqui as instruções da sua entrega de 
professor.  
 

 
Enviar um arquivo em uma entrega de trabalhos é como anexar um arquivo em um 
no botão Procurar para localizar em seu computador o arquivo que você deseja enviar como 
trabalho. 
 

 

As Entregas de Trabalho são espaços criados para que você possa enviar ao seu professor arquivos 
e trabalhos para que possam ser avaliados. As Entregas de Trabalho são representadas no Portal 

Existem dois tipos de Entrega de Trabalhos: 

Envio de um arquivo único (o mais comum): apenas um arquivo pode ser enviado para o 

Envio de vários arquivos: diversos arquivos (até 20, o professor configura isso no momento 
da criação da entrega do trabalho) podem ser enviados para o profess

Para enviar seu trabalho, clique sobre o nome da atividade. 

da sua entrega de trabalho. Confira também o prazo

Enviar um arquivo em uma entrega de trabalhos é como anexar um arquivo em um 
para localizar em seu computador o arquivo que você deseja enviar como 
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As Entregas de Trabalho são espaços criados para que você possa enviar ao seu professor arquivos 
e trabalhos para que possam ser avaliados. As Entregas de Trabalho são representadas no Portal 

de ser enviado para o 

Envio de vários arquivos: diversos arquivos (até 20, o professor configura isso no momento 
da criação da entrega do trabalho) podem ser enviados para o professor. 

 

prazo estipulado pelo 

 

Enviar um arquivo em uma entrega de trabalhos é como anexar um arquivo em um e-mail. Clique 
para localizar em seu computador o arquivo que você deseja enviar como 
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Depois de escolhido o arquivo a ser enviado, verifique se o nome dele aparece no quadro à 
esquerda do botão Procurar. 
 

 
 
Clique em Enviar este arquivo para mandar o seu arquivo para o Portal UNESC. Se o seu arquivo 
for enviado com sucesso, a seguinte mensagem será exibida. 
 

 
 
Para certificar-se que o seu arquivo foi enviado ao professor, o nome do arquivo aparecerá logo 
abaixo do local onde o prazo para entrega é exibido. 
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No caso de uma entrega de trabalhos de vários arquivos, o procedimento é bem semelhante. A 
diferença é que mais de um arquivo pode ser enviado ao Portal UNESC na mesma tarefa. 
 

 
 
Basta clicar no botão Procurar, localizar o arquivo em seu computador e enviá-lo ao Portal. Repita 
esse procedimento para cada arquivo que você deseja enviar para o Portal. 
 
Caso queira remover um ou mais arquivos que foram enviados ao Portal, clique no botão para 
excluir os respectivos arquivos. Dependendo da configuração da atividade pelo professor, os 
arquivos não poderão ser excluídos. 
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5. Escolhas 
 
Uma Escolha é um espaço criado pelo professor onde você escolher uma opção dentre as quais o 
professor estipular como se fosse uma enquete. As atividades Escolha são representadas no Portal 

UNESC pelo ícone . 
 
Ao clicar sobre o link de uma Escolha, a enquete/escolha definida pelo professor será exibida 
juntamente com as instruções e as opções disponíveis. 
 

 
 

Escolha a opção que você deseja e clique no botão Gravar a minha escolha para confirmar.  
 
Caso o professor tenha escolhido manter os resultados anônimos para os alunos, você vai 
visualizar a tela abaixo. As barras vão indicar as quantidades de pessoas que escolheram cada 
opção. À medida que as escolhas forem feitas, elas mudarão de tamanho indicando o percentual 
de pessoas que escolheram cada opção. 
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Caso o professor tenha escolhido mostrar os resultados para os alunos, você vai visualizar a tela 
abaixo. 
 

 
 
Em ambos os casos, se quiser trocar de escolha (isso depende da configuração da atividade pelo 
professor, pode ser que isso não seja possível), basta clicar no link Apagar a minha escolha e 
refazer o processo, escolhendo a nova opção. 
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6. Salas de Bate-papo 
 
As Salas de Bate-papo são espaços criados para que você possa comunicar-se interativamente com 
o professor e os seus colegas da disciplina. Ao contrário dos Fóruns, onde a comunicação acontece 
de forma assíncrona, ou seja, as pessoas não precisam estar conectadas simultaneamente para 
que a conversa possa acontecer, a sala de Bate-papo é um local para conversas síncronas, ou seja, 
todos os que quiserem participar da conversa devem estar conectados à sala no mesmo 
momento. 
 
Ao clicar sobre o link de um Bate-papo, uma tela com as instruções será mostrada. Para entrar na 
sala de bate-papo, clique aqui. 
 

 
 
Caso o navegador de Internet que você esteja utilizando seja um pouco mais antigo, talvez a sala 
de bate-papo não funcione perfeitamente para você. Para acessar a sala de Bate-papo nesses 
navegadores mais antigos, clique na opção Versão sem frames e Javascript. Você poderá não ter 
acesso a todos os recursos da sala de bate-papo, mas os recursos básicos de conversação com os 
colegas estarão disponíveis. 
 
Uma vez dentro da sala de bate-papo, digite sua mensagem aqui e pressione Enter para enviá-la 
para todos os participantes. 
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7. Como criar/alterar a senha de acesso 
 

O procedimento para criar ou alterar a sua senha de acesso ao Painel do Aluno é muito simples. 
 
Acesse o site do UNESC em http://www.unesc.br. Localize no canto esquerdo do site o link Painel 
do Aluno.  
 
 

 
 
 
Ao clicar sobre o mesmo, os campos para digitar a matricula do usuário e a senha serão exibidos. 
Logo abaixo, clique no link Dúvidas/criação/alteração de senha. 
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Uma nova página com textos explicativos será aberta. Clique no link Criar / Alterar senha.  
 

 
 
A página para que você informe seus dados necessários para a criação da senha será exibida.  
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Preencha a Matrícula com o número que se encontra em sua Identidade Estudantil, sem espaços, 
pontos ou traços, apenas números.  
 
Indique sua Data de Nascimento (dia, mês e ano). 
 
Preencha seu CPF sem espaços, pontos ou traços, apenas números.  
 
Crie uma Senha numérica de 6 (seis) dígitos. Repita essa senha no próximo campo. As senhas 
digitadas nos dois campos devem ser iguais. 
 
Clique no botão Enviar para criar sua senha. Aguarde o processamento. A mensagem de que a 
senha foi criada/alterada com sucesso surgirá após um breve intervalo. 
 
Caso apareça a mensagem de erro Dados não conferem entre em contato com o setor de 
Atendimento para a que o mesmo faça a verificação dos seus dados.  

 

Assim que sua senha for criada/alterada, retorne à página principal do site em 
http://www.unesc.br para testá-la. 
 
Digite sua matrícula no campo Usuário sem espaços, pontos ou traços, apenas números.  
 
Digite sua Senha no campo seguinte.  
 

 
 
Clique no botão Entrar para acessar o Painel do Aluno. 
 
Caso tenha esquecido sua senha e deseje alterá-la, repita os mesmos passos desde o início. 
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8. Como obter Suporte Técnico 

 
Algumas vezes os usuários ficam confusos sobre a quem recorrer diante de determinadas 
situações que ocorrem no uso dos recursos de computação.  
 
É importante que você diferencie o Site do UNESC, o Painel do Aluno e o Portal UNESC. São três 
acessos distintos, na seguinte ordem: 
 

Site � Painel do Aluno � Portal UNESC 
 
Você primeiramente acessa o Site. A partir do Site, com seu nome de usuário e senha, você tem 
acesso ao Painel do Aluno. Uma vez dentro do Painel do Aluno, você tem acesso ao Portal. 
 
Ter essa diferença em mente é essencial, pois agiliza seu atendimento em caso de necessidade de 
suporte. Sabendo a qual setor recorrer, seu pedido será atendido mais rapidamente.  
 
Uma maneira bem eficiente de comunicação em caso de suporte está presente dentro do próprio 
Painel do Aluno.  
 
Uma área do Painel do Aluno foi criada para que você envie uma mensagem diretamente ao 
pessoal do suporte. 
 
No lado esquerdo do Painel do Aluno, clique no link Suporte Técnico.  
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A página para você enviar a mensagem será exibida. Escolha o Sistema (esse passo é importante, 
pois dependendo da escolha, sua mensagem irá para um setor ou para outro). 
 
Escolha o Motivo. 
 

 
 
Preencha seu telefone, seu e-mail e sua mensagem. Clique em Enviar mensagem para que sua 
mensagem seja enviada. 
 
É importante que preencha seus dados de forma correta para agilizar a comunicação do setor com 
você caso seja necessária mais alguma informação. 
 
Caso você não tenha acesso ao Painel do Aluno para enviar a mensagem, entre em contato 
conosco através do telefone (27) 3723-3038 ou através do e-mail portal@unesc.br.  
 


