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Editar Perfil
Para editar o seu perfil vá no menu Configurações localizado 
no canto esquerdo da tela e clique na opção Minhas 
Configurações de perfil.

Nesta opção você pode modificar as informações do seu perfil 
como e-mail, nome, cidade, colocar sua foto, colocar uma 
descrição sobre você, modificar a senha de acesso à plataforma 
moodle.

Lembrando: Não modificar o nome para apelidos, abreviações 
dos nomes e nem colocar caracteres (corações, estrelas, entre 
outros) no início do nome pois dificulta para o professor 
identificar o aluno. 

Deve constar como nome no perfil o seu nome completo, como 
escrito na carteira de identidade. É obrigatório que o aluno 
tenha um e-mail para comunicação professor-aluno e tutor-
aluno. 

Cadastre o seu e-mail corretamente no perfil.
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Modificar Perfil
● As opções destacadas em 
vermelho são de preenchimento 
obrigatório.

● Em cidade/Município favor manter 
o nome da cidade que está 
localizada o polo (mesmo que 
você more em cidade vizinha) para 
facilitar a identificação pelos 
professores dos alunos.

● Em descrição pode ser colocado 
um breve histórico ou um mini 
currículo.

● Imagem do usuário é para 
adicionar uma foto ao seu perfil. 
Essa foto é importante para que o 
professor vá se familiarizando com 
o aluno.

● Só é permitido atualizar o perfil 
quando todos os campos estiverem 
preenchidos.
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Mudar a Senha

●A senha atual é a senha que você acabou de acessar a plataforma;

●É necessário uma confirmação da nova senha para que a plataforma aceite a modificação, 
por isso deve ser digitava duas vezes;

●Observe que os três campos estão em vermelho, ou seja, são de preenchimento obrigatório;

●A senha deve ter pelo menos 08 caracteres, sendo que pelo menos um deles deve ser uma 
letra;

●Após preencher os três campis, basta clicar em Salvar mudanças
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