INSTITUTO EDUCACIONAL MORIÁ LOGOS
CONVENÇÃO DE MINISTROS E IGREJAS EVANGÉLICAS AGREGADAS

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
COORDENAÇÃO DE ENSINO A DISTÂNCIA
ORIENTAÇÕES AOS ALUNOS PARA UTILIZAÇÃO DOS CAMPUS VIRTUAIS.

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle) é um
software de apoio à aprendizagem, executado num ambiente virtual. A expressão designa
ainda o Learning Management System (Sistema de gestão da aprendizagem) em trabalho
colaborativo baseado nesse programa. Em linguagem coloquial, o verbo to moodle descreve
o processo de navegar despretensiosamente por algo, enquanto fazem-se outras coisas ao
mesmo tempo.

O conceito foi criado em 2001 pelo educador e cientista computacional Martin
Dougiamas. Voltado para programadores e acadêmicos da educação, constitui-se em um
sistema de administração de atividades educacionais destinado à criação de comunidades
on-line, em ambientes virtuais voltados para a aprendizagem colaborativa. Permite, de
maneira simplificada, a um estudante ou a um professor integrar-se, estudando ou
lecionando, num curso on-line à sua escolha.
1) Como operacionalizar o sistema?
Segue abaixo um tutorial do Campus Virtual do Instituto que possibilitará ao aluno
entender o funcionamento do sistema.
2) Senhas: No momento da matrícula o aluno criará sua própria senha. Anote e guarde.
3) Todos os trabalhos deverão ser postados no campus virtual.
IMPORTANTE: Nenhum trabalho poderá ultrapassar a quantidade de 5 páginas. Se isso
ocorrer a correção não será feita.
4) O professor não corrigirá trabalhos enviados por e-mail.
5) A aluno deve se lembrar que depois de 07 (sete) dias de inatividade o sistema bloqueia
automaticamente seu acesso.
6) A correção dos trabalhos será feito até 30 dias após sua postagem.
7) O aluno deve observar com muita atenção os prazos para encerramento das disciplinas
cursadas e do envio dos devidos trabalhos. Isto possibilitará maior rapidez no lançamento
das notas.
8) As informações disponíveis neste tutorial compreendem todas as atividades
normalmente realizadas pelos usuários do sistema (alunos).
9) Todos os horários do Instituto são baseados na hora oficial de Brasília/DF.
10) Os alunos do Curso Avançado em Teologia (Bacharel Livre) deverão imprimir e
guardar o conteúdo programático disponibilizado no campus virtual para eventual
necessidade. Este documento fica disponível gratuitamente durante o período em que a
disciplina é ministrada. Caso seja solicitado este documento ao Instituto será cobrada uma
taxa de requerimento de confecção e envio de documento.
11) Utilização de cookies proibida por parte do servidor, navegador ou computador.
Alguns usuários tentam sistematicamente acessar o sistema, sem sucesso, mesmo com a
certeza que o nome de usuário e senha está correto. Muitas vezes isso ocorre devido ao fato
de que os cookies não estão ativados no navegador que utilizam para acessar o sistema.
12) O campus virtual do Instituto utiliza cookies e devem ser permitidos para o perfeito
funcionamento do mesmo. Ao tentar logar se aparecer a seguinte frase “os cookies não
estão habilitados no seu navegador” faça uma pesquisa no Google com o seguinte texto:
“como permitir cookies no google chrome”, “como permitir cookies no internet explorer”,
“como permitir cookies no firefox”, etc...

INTRODUÇÃO
O Moodle é um sistema online para produzir e gerir atividades educacionais baseadas na
internet.

Leia antes de se matricular!
1. Ant e s de se m at ri cula r le ia a te nt am ente a s orie ntaç õe s na pá gi na do
c urso de sej a do.
2. Para pa gam ent o de mat ríc ul a é ne ce ssá rio possui r uma c onta
n o Pa gSe guro . É r ápi do, fác il , grát i s e se guro.
3. Fa ç a sua insc riç ã o se guindo a s orie nt aç õe s . Pre encha o formulá rio.
Após c l ica r e m “ Fa ze r ma t ríc ul a” . Se for um c urso gra tuit o se rá i nscri to
i me di at ame nte . Ca so cont rário, será di re ci ona do a pá gi na do Pa gSe guro e
poderá e sc olher a opç ão de pa ga me nto por bole to ba ncá ri o, ca rt ão de
c ré dit o, et c.
4 . ATENÇÃO: Não há e nvi o de ne nhum mate r ial . Tudo fi c a di sponí vel
no c ampus vi r tual .
5. Todos os cursos do Inst it ut o são t ota lm ente a utoma ti zados. Nã o há
i nte raç ã o hum ana . Port an t o te nha a te nç ão no pre enc hi m e nt o do formul ário
de i nscriçã o .
6. Os da dos de ac e sso sã o o e -m ail e um a se nha e scolhi da pel o própri o
a l uno no m ome nt o do pa ga me nt o da m at rí cula .
7. IMPORT ANT E : Anot e e guarde e sta se nha e m l oca l se guro. Você va i
prec i sa r del a pa ra ace ssa r o c am pus vi rt ual .
8. Voc ê uti li za rá o cam pus vi rt ua l 4 em htt ps://i t e m ol .ne t.br/cam pus4/
Após a confirmação do pagamento da matrícula
Voc ê se rá ma t ric ula do aut oma ti cam e nte e ime diat am e nte na t urma se m
ne ce ssidade de i nform ar a o De parta me nt o Pe da gógi c o ou a qua lquer out ra
pe ssoa .
O a luno se rá a le rt ado que o pa ga me nto foi c on firma do e rec eberá o s da dos
de a ce sso a o c urso no se u e -ma il . Porta nto, nã o te nt e ac e ssa r o curso
a nte s di sso, po i s sua mat ríc ula ai nda nã o e st á c onfirma da .
IMPORTANTE – Nossos cursos somente são indicados para os compromissados!
Os i nte re ssados num form açã o t eol ógi ca de quali dade fica rã o sa ti sfei t os

c om o ní ve l de apre ndi za ge m que a lc ança rã o a o final do curso.
Aque l e s que ac ha m que vã o obt e r um c erti fi ca do fáci l (de qual que r
m a nei ra ), por fa vor, não se i nsc reva m , poi s fic arã o de ce pc i onados.

Como se matricular?
O processo de matrícula é muito simples e totalmente automatizado.
Leia toda a página do curso desejado. Compreendeu as informações e realmente deseja se
inscrever ENTÃO clique sobre o nome do curso desejado.

Você será direcionado para página com o formulário de matrícula.
Nesta página que o futuro aluno deve ter a maior atenção.
Todos os problemas acontecem aqui pelo simples fato de não atentar para o que está
digitando, principalmente a senha.
As informações preenchidas irão refletir em todo o seu curso. Não abrevie o seu nome e
nem escreva todo com letra maiúscula. Siga estes exemplos: Paulo da Silva Júnior, Pedro
Sant’Ana, Maria da Silva de Jesus, Rita de Cássia D’Ambrósio, John Paul Klein IV.
O e-mail deve ser escrito todo em letra minúscula. Exemplo correto: teste@teste.com | Não
escreva assim: TESTE@TESTE.COM , teste@TESTE.COM ou TESTE@teste.com
Se já fez algum curso no Instituto você deve fazer o login. Caso não lembre se já fez algum
curso entre em contato conosco.
Você deve ler e aceitar os “Termos da licença”.

Após clicar em “Fazer matrícula” você será direcionado a página do PagSeguro para
realizar o pagamento. Para isto, você deve ter uma conta.
Você ainda pode adicionar mais cursos num mesmo pagamento ganhando 5% de desconto.
Basta clicar em “Comprar mais cursos”.
Atenção: ao adicionar mais cursos o prazo de conclusão de cada um não muda. Então,
antes de adicionar mais cursos verifique se terá condições de cumprir o prazo de cada um
dos cursos desejados.
Após realizar o pagamento via PagSeguro você deve aguardar a confirmação do mesmo.
Pagamentos em cartão de crédito são compensados mais rapidamente, muitas vezes,
imediatamente.
Os pagamentos em boleto podem demorar de 3 a 5 dias para compensar.
Após a confirmação do pagamento você receberá um e-mail informando que o curso está
liberado para acesso.
Você deve ler e aceitar os “Termos da licença”.

Caso tenha sido contemplado com algum código de cupom de desconto insira no local
indicado.

Como acessar?
1º Passo: Acessar o site correto, pois o Instituto possui vários campus virtuais.
Normalmente todos os cursos iniciam no campus virtual 4 (https://itemol.net.br/campus4/)
e a matrícula será realizada de maneira automática.
Obs: As cores, layout e topo do campus podem variar, mas as informações são
idênticas.

Ao acessar o site aparecerá a seguinte tela. Procure o local de acesso.
Neste espaço você deverá escrever a seu
nome de usuário (e-mail) e a senha.

2 º Passo: Logo em seguida é só clicar em ACESSAR. Algumas vezes será necessário
mudar a senha, por isso talvez você seja direcionado a mudança de sua senha inicial.
3º passo: mude a senha para uma de sua escolha.

Atenção:
Atualmente somente os campus abaixo os alunos tem acesso.
Campus virtual 4 (Cor predominante: verde): Todos os cursos.

AMBIENTE DOS CURSOS
Na coluna central será exibido o curso (ou cursos) em que você está matriculado e a direita
os dados do seu perfil.
Obs: vamos utilizar o Curso de Capelania como exemplo.

1. Estrutura do curso - A primeira página que aparece é esta:
Você pode perceber que o curso está organizado a partir de uma página principal, com uma
coluna central e duas laterais:
Na coluna central irão aparecer os cursos em que está matriculado.
Como nosso exemplo será baseado no Curso de Capelania vamos clicar sobre o mesmo.
Caso queira acessar os dados do seu perfil faça um duplo clique em sua foto que fica nesta
área ou nesta seta para aparecer algumas opções administrativas.
Se ainda não atualizou esta imagem, faça-o para personalizar sua área de estudo.

ATENÇÃO PARA ESTA ÁREA
Apoio pedagógico – Tutoria – Professor online
Caso tenha alguma dúvida em relação à disciplina clique na imagem ou “Tire sua dúvida
aqui”.

Algumas apostilas são muito grandes e não pode ser inseridas no campus. Para que outras
pessoas não acessem estas apostilas inserimos as mesmas em um diretório protegido onde
somente os alunos tem acesso através do campus virtual.
É necessário seguir exatamente a orientação acima. Por exemplo, vamos clicar sobre
“Comentário Bíblico de Matthew Henry”. Vai abrir uma janela pop-up.

Você deve escrever os dados conforme aparecem na orientação.
Nome de usuário: aluno
Senha: aluno123

Aluno123

Erros comuns nos diretórios protegidos.
O aluno escreve seu nome e coloca a senha de acesso ao campus virtual.
Exemplo 1: o aluno se chama João Paulo e no nome de usuário ele escreve: “João Paulo”
ao invés de escrever “aluno”.
Exemplo 2: escrever a senha de acesso ao campus virtual ao invés da senha “aluno123”.

A partir de agora vamos usar como exemplo o Curso Avançado em Teologia – 4º Período.
Nesta parte você terá acesso às informações necessárias para realizar o seu curso. Leia as
orientações contidas neste campo clicando nos ícones.
Todas estas atividades estão disponíveis nesta página.
Clique nos nomes para ter acesso ao conteúdo das mesmas.
Obs: O item “Administrativo” possui informações importantes do curso que devem ser lida
pelos alunos. Tais como:
 Bíblia Online

Matriz curricular (grade curricular)

Como utilizar o Campus Virtual (leitura obrigatória)
Notas – boletim escolar para acompanhamento do curso.

Apresentação de uma disciplina do curso. Clicando nos links você terá as informações a
respeito daquele rótulo.
Por exemplo, clicando em no rótulo de Conteúdo Programático BIAT4 você terá as
informações desta disciplina.
Os itens são autoexplicativos.
Material didático (apostilas) – refere-se às apostilas ou apostila da disciplina.
Vídeos – são vídeos referentes à disciplina.
Leitura complementar – visa o aprofundamento em determinados assuntos referentes à
disciplina estudada.

Questionário de apoio – faz um resumo das questões que serão abordadas na avaliação. Não é
necessário enviar este questionário para correção do professor, pois sua finalidade é orientar o
estudo do aluno para avaliação (prova).
Avaliação (prova) – é o instrumento de avaliação que será utilizado nesta disciplina. Esta é a
última etapa da disciplina. Você terá 2 horas para realiza-la e terá até 10 tentativas para
conseguir a nota de aprovação (igual ou maior que 5,0).

Nesta parte você terá acesso às informações relacionadas ao seu curso.
Professores de plantão, últimas notícias, próximos eventos, etc.
As atividades recentes são informações que mostram o que você e outros alunos dos cursos
estão fazendo. Qualquer tarefa executada no campus virtual é registrada aqui.
Todas estas atividades estão disponíveis neste local.

Realização de avaliação (prova)
Ainda usando a disciplina de Bibliologia do Antigo Testamento IV (BIAT4) vamos clicar
no rótulo Avaliação (prova) em BIAT4.
Irá aparecer a seguinte tela de alerta. Clique em “Tentar responder o questionário agora”:

Irá aparecer outra tela alertando sobre o limite de tempo e a quantidade de tentativas.

Se tiver certeza que irá realizar a avaliação clique em “Iniciar a tentativa”.

Para questões de múltipla escolha / falso ou verdadeiro.

Quantidade de questões da avaliação. Neste caso, 5 questões.

Marcar a opção desejada.

Após marcar as opções que considera correta clique em “Próximo”.

Aparece uma tela de alerta com um resumo de tentativas.

Aqui você ainda poderá retornar para continuar a avaliação, desde que tenha tempo
disponível ou poderá concluir clicando em “Enviar tudo e terminar”.

Aparece outra tela de confirmação.
Após clicar em “Enviar tudo e terminar” aparece a tela de revisão onde consta os seus
erros, acertos, tempo de duração e seu rendimento (nota).

Após feita sua revisão clique em “Terminar revisão” aparecerá um resumo de sua
tentativa.
Para concluir clique em “Voltar ao curso”.

Para avaliações que necessitam o envio de um arquivo
Vamos nos basear na disciplina de História de Israel I ainda no Curso Avançado em
Teologia – 4º Período. Vamos clicar em “HI1”.
O pedido já fica disponível antes do Conteúdo programático. Na tela abaixo ficou fora
da área visível, mas aparece um pedaço final da atividade.

Preparar o trabalho de acordo com o pedido em uma planilha de texto, por exemplo,
word, salvar numa pasta de seu computador. Neste tipo de atividade não há tempo para
execução.

Clicar em “Adicionar tarefa”.

Insira o arquivo nesta área. De preferência, em arquivo PDF.
Depois clique em “Salvar mudanças”.

Vai aparecer a tela de confirmação. Estando tudo certo basta clicar “Enviar tarefa em
definitivo”. Caso queira corrigir algo clique em “Editar envio”.

A próxima tela aparece uma declaração de não plágio. Isto é, será necessário confirmar
que este trabalho é uma obra produzida pelo aluno, exceto as citações utilizadas.
Será necessário marcar a declaração de não plágio antes de clicar “Continuar”.
Este arquivo é um trabalho próprio, exceto nas citações das obras de outras pessoas.

Confirmação de entrega de tarefa.
Neste momento o professor recebeu a informação de envio de tarefa e terá 30 dias para
corrigir. Acompanhe este prazo.

Para retornar ao curso clique em “Página inicial”.

PARA SALVAR, IMPRIMR, AUMENTAR E DIMINUIR O ZOOM.

Abra a apostila que irá aparecer em uma janela pop up.

Para abrir toda tela
clique no quadrado.

Para salvar a apostila passe o mouse sobre esta área que vão aparecer os ícones para salvar,
imprimir, diminuir, aumentar. Para leitura é necessário o programa de pdf instalado no seu
computar.
As orientações acima servem para qualquer arquivo nesta página de estudo.

COMO REALIZAR UMA AUTOINSCRIÇÃO e MATRÍCULA NO CURSO DESEJADO

Definindo os termos
 Autoinscrição é o processo de cadastramento no campus virtual.
 Matrícula é o ato de vincular o seu cadastro ao curso desejado.

Somente os cursos que possuem esta marcação estão liberados para matrícula.
O 1º passo é realizar o cadastro no site através da autoinscrição.
Para isso, você deve clicar em “Criar uma conta”. Isto pode ser feito na tela acima ou na
tela abaixo.

ORIENTAÇÕES GERAIS DE CRIAÇAO DE CONTA
Faça sua matrícula clicando em "Fazer matrícula" para acessar o curso escolhido.
Alguns provedores de e-mail poderão não funcionar corretamente no campus
virtual.
Será enviado um link de ativação de conta para o seu e-mail. É necessário clicar
neste link para confirmar o seu acesso e escolher o curso desejado.
Após o cadastramento serão enviadas mensagens sobre nossos cursos e atividades.
Lembre-se: o sistema é automatizado e independente de interação humana.
Clicando em “Criar uma conta” aparece a tela:

Preencha os campos conforme a orientação dos mesmos.
Depois de preenchidos os campos clique em “Cadastrar este novo usuário” aparece a tela de
confirmação de cadastro.

de e-mail cadastrado.

Será enviado um link de ativação de conta para o seu e-mail. É necessário clicar neste link
para confirmar o seu acesso e escolher o curso desejado.
Ao clicar em “Continuar” o campus automaticamente se desconecta. Você deve seguir a
orientação da tela acima, isto é, terá que confirmar o endereço de e-mail por segurança.
Após clicar no link em azul quer foi enviado e confirmar o seu e-mail aparecerá a tela
abaixo.

Após clicar em “Cursos” aparece a tela com os cursos disponíveis do Instituto neste campus
virtual.
Lembrando que somente os cursos com esta marcação são possíveis à matrícula pelo
próprio aluno. A matrícula nos demais cursos é realizada conforme orientação acima ou
pelo Departamento Pedagógico.

Escolha o curso desejado para matrícula clique sobre o nome do curso. Vamos utilizar
como referência o Curso de Capelania.

Confirme sua matrícula clicando em “Inscreva-me”.

Pronto!
Você já matriculado no curso.

Os demais acessos e como estudar está descrito no início deste tutorial.

BOM ESTUDO!
Estas são as informações mais importantes sobre o campus virtual.
Qualquer dúvida entre em contato com o Instituto.
As demais funcionalidades você poderá experimentar livremente clicando nos links do
campus virtual.
“Se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino.” Rm 12.7
“O meu povo foi destruído por lhe faltou conhecimento.” Os 4.6
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