TUTORIAL DE ACESSO AO NOVO MOODLE PARA ENVIO DE RELATÓRIOS
DE ALUNOS VINCULADOS A PROJETOS DE PESQUISA

ICeT (PIFIFSP)
Voluntários (PIVICT)
1) Acesse o Novo Moodle a partir do link:
http://eadcampus.spo.ifsp.edu.br/
2) Clique em Acessar, no lado direito superior da tela

Clique Aqui

3) Sua identificação de usuário e a senha são os mesmos utilizados para acessar o Sistema Aurora.

Utilize os mesmos
dados de acesso ao
sistema Aurora

4) Clique em Aluno, Relatórios de Bolsistas, Pesquisa

Alguns estudantes foram inclusos manualmente pela DPE. Se você não visualizou o curso “Relatórios de Bolsistas – Pesquisa” na tela anterior, então
você deve seguir o próximo passo.
5) Digite a chave e inscrição: dpeicet, e clique em Inscreva-me

Digite a chave de
inscrição, que deve ser
em letras minúsculas.

6) Esta é a interface onde serão realizadas as entregas dos relatórios. Cada aba representa uma modalidade de Programa.
A aba “Inicial” apresenta o descritivo e dois fóruns para consulta e dúvidas.
A aba “BOLSA DISCENTE: ICeT 2016” é para aqueles que recebem as bolsas institucionais (iniciaram-se em março/2016 e serão finalizadas em
dezembro 2016)
A aba “ICeT: VOLUNTÁRIOS” é para aqueles que participam de programas de iniciação científica e tecnológica sem recebimento de bolsa.
A aba “CNPq: PIBIC, PIBITI, PIBIC-EM 2015-2016” é para aqueles que participam de projetos vinculados ao CNPq.

7) Um exemplo de como postar relatórios. Todas os programas tem método similar para postagem dos relatórios e documentos.
Utilizaremos a aba “BOLSA DISCENTE: ICeT 2016”.
Você deve clicar na tarefa corresponder ao relatório que deseja enviar.
Vamos utilizar como exemplo o Relatório Final. Para isso, basca clicar no link da tarefa: CLIQUE AQUI para enviar o RELATÓRIO FINAL ICeT

Clique na tarefa que
deseja enviar o arquivo.

8) Observe atentamente as instruções da tarefa de envio.
Clique em Adicionar tarefa para incluir o documento.
Documentos enviados em formato e nome de arquivo errado serão devolvidos e terão que ser refeitos.

Observe as instruções
de cada tarefa.

Data máxima de entrega

Clique aqui para enviar
o arquivo

8)
8.1) Ao abrir a tarefa, você pode arrastar um arquivo para a janela indicada com a seta para baixo azul, e depois clicar em salvar mudanças...

Você pode arrastar
o arquivo para esta
janela.

Não esqueça de clicar
em salvar mudanças
quando finalizar o
envio.

8.2) .... ou clicar no espaço e abrir a caixa de seleção de arquivos para envio, e depois clicar em salvar mudanças...

Selecione o
caminho do
arquivo no seu
computador.

Não esqueça de clicar
em salvar mudanças
quando finalizar o
envio.

9) Ao clicar em Salvar Mudanças, você será redirecionado para o envio da tarefa em definitivo, onde você poderá verificar a data e hora do envio e o
arquivo enviado. Se tudo estiver correto, clique em “Enviar tarefa em definitivo”.

Data e hora do envio.
Arquivo enviado.
Qualquer problema, você pode editar o envio
clicando aqui.
Não esqueça de enviar a tarefa
em definitivo.
Qualquer dificuldade, entre em contato por e-mail escrevendo para cfo.ifsp.spo@gmail.com ou dpe.ifsp.spo@gmail.com com o título de e-mail
“Problemas no envio do arquivo”. Lembre-se que este contato deve ser feito com pelo menos três dias de antecedência à data de entrega (prazo
máximo de envio).

