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Este tutorial está organizado nos seguintes tópicos:



Para acessar o ambiente use o link: https://moodle.hcpa.ufrgs.br

Preencha o campo 
“Nome de usuário”.
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Clique em “Acessar”.3

Insira sua senha.2

:: Acesso

Os cursos em educação a distância do HCPA são destinados apenas ao
público interno. Para acessar o Moodle utilize o mesmo usuário e senha
do HCPA ou os dados de acesso informados pelo Serviço de Qualificação e
Aperfeiçoamento Continuado.

https://moodle.hcpa.ufrgs.br/


Seções do Sistema

Menu superior1

Menu lateral

3Área central

Após identificar-se, você irá acessar a tela inicial do
sistema, dividida em três áreas:
1. Menu superior;
2. Menu lateral;
3. Área central.
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Seções do Sistema

Menu superior1
A clicar neste menu, você terá acesso a:

1. Suas informações de perfil e suas 
atividades;

2. Suas notas nos cursos;
3. Sistema de mensagens;
4. Parâmetros que você poderá alterar, 

de acordo com suas preferências.



:: Perfil do aluno

Menu superior1

Você também pode acessar este relatório clicando no link Perfil, no Menu
lateral.

Perfil 1



:: Perfil do aluno

Nesta tela, você tem 
uma visão geral de seu 

cadastro e de suas 
atividades.



:: Notas do aluno

Você também pode acessar este relatório clicando no link Relatório Geral
de Notas, no Menu lateral.

Notas

Menu superior1

2



:: Notas do aluno

Aqui você pode verificar suas 
notas em todos os cursos em 

que você é público-alvo.



:: Mensagens

Menu superior1

Mensagens 3



:: Mensagens

Você pode trocar 
mensagens com outros 

alunos, participantes 
de cursos em comum.



:: Preferências

Menu superior1

Preferências 4



:: Preferências

Você pode escolher entre 
algumas opções no sistema, 
como seu idioma preferido, 

por exemplo.



Seções do Sistema

A partir do menu lateral, você irá acessar:

1. Seu perfil;

2. Suas notas nos cursos;

3. O calendário de suas atividades;

4. As dúvidas mais frequentes dos usuários deste ambiente;

5. Tutoriais para suas atividades;

6. Um canal de contato com a administração deste 

ambiente: Fale Conosco;

7. A Matriz de Capacitação.

2Menu lateral



:: Calendário

Menu lateral2

Calendário3



:: Calendário

As datas de suas atividades 

neste ambiente são mostradas 
neste calendário.



:: Dúvidas Frequentes

Menu lateral2

Dúvidas Frequentes4



:: Dúvidas Frequentes

Você pode consultar esta seção 
para tirar suas dúvidas.

Você pode fazer uma busca por 
palavras ou expressão e visualizar os 

itens agrupados por categorias.



:: Tutoriais

Ao clicar no link Tutoriais, no 
Menu lateral, você irá acessar 

tutoriais como este.

Menu lateral2

Tutoriais5



:: Fale Conosco

Menu lateral2

Utilize este canal de comunicação para 
entrar em contato com a equipe de gestão 
deste Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Fale Conosco6



:: Matriz de Capacitação

Menu lateral2

Ao acessar Matriz de Capacitação você será direcionado à página da Intranet
do Hospital, onde poderá verificar conforme sua função e área de atuação,
os cursos EAD a serem realizados. Os mesmos estarão automaticamente
disponíveis em Meus cursos na sua página do Moodle.

Matriz de 
Capacitação
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::  Seções do Sistema

Na tela inicial, na área 
central, você terá 

acesso aos cursos em 
que está matriculado.

2Área central
Ao acessar Minha Página você visualizará em Meus cursos as
categorias classificadas conforme a Matriz de Capacitação:
Institucionais, Específicos e Setoriais, caso você seja público-alvo de
algum curso em educação a distância dessas categorias.



:: Acesso a cursos

Ao clicar em uma categoria, serão listados os cursos disponíveis
para você, sinalizados em relação à sua conclusão.

Os ícones indicam se 
cada curso está ou 

não concluído:

Pendente

Concluído

Aqui você também tem a 
informação sobre a 

conclusão de cada curso.

Para verificar o objetivo 
e os instrutores do curso 

clique no ícone 



:: Acesso a cursos

Para acessar o curso clique 
sobre o nome do mesmo.



:: Acesso a cursos

Na tela principal de cada curso, você terá acesso às 

suas atividades. Algumas atividades estarão disponíveis 
inicialmente, enquanto outras só irão aparecer após a 

conclusão de algumas etapas do curso.



:: Acesso a cursos

Atividade Concluída

Atividade Pendente

Atividade Concluída sem Aprovação

Para auxiliá-lo na identificação das atividades já realizadas, ao lado de
cada atividade do curso há uma caixa onde aparecerá a marcação
referente à conclusão das mesmas.



:: Acesso a cursos

Ao acessar o Plano do Curso você visualizará informações importantes,
como objetivos, carga horária, público alvo, instrutores, equipe de apoio,
a metodologia e os critérios de avaliação. A leitura do Plano do Curso é a
primeira etapa para a realização do mesmo.

Plano do Curso



:: Acesso a cursos

O Fórum é reservado para você trocar informações com outros
colegas de curso, discutir temas relevantes ao assunto do curso e
tirar suas dúvidas com os instrutores.

Fórum



:: Acesso a cursos

Material Didático

No tópico Material Didático você acessa
o conteúdo do curso e suas atividades.



:: Acesso a cursos

Material de Apoio

Alguns cursos possuem materiais adicionais que complementam
sua aprendizagem, sendo opcional sua visualização.



:: Acesso a cursos

Após a realização das atividades de um curso, você terá acesso
à uma Avaliação de Reação, com o objetivo de identificar suas
percepções em relação ao curso.

Avaliação de Satisfação



:: Acesso a cursos

Ao final da página do curso há uma mensagem que indicará sua
aprovação ou não no curso, conforme os critérios de avaliação
estabelecidos, descritos abaixo da mensagem.

Aprovação

No mês seguinte à conclusão do curso, o mesmo continuará disponível
em Meus cursos com o status Concluído; porém, constará somente o
conteúdo para consulta, não havendo mais os Repositórios da versão
anterior do sistema.



:: Acesso a cursos

Além das atividades do curso, na tela do curso você 
pode acompanhar suas notas e verificar a evolução 

de suas atividades, além de ter acesso às dúvidas 
frequentes, aos tutoriais, ao canal Fale Conosco e à 

Matriz de Capacitação.

A barra de Acompanhamento das Atividades do Curso, localizada
à esquerda, permite acompanhar o andamento das atividades
que já foram ou não realizadas.



:: Acesso a cursos

Para verificar a nota das atividades e do total do curso, acesse ao
lado esquerdo, no bloco Administração / Administração do Curso,
o item Notas.



:: Acesso a cursos

Ao clicar em “Notas”, no menu 
lateral existente na tela do curso, 
você verá suas notas em cada 

atividade do curso.



:: Acesso a cursos

Alguns cursos possuem certificados, que você mesmo irá emitir
ao conclui-los com êxito.

Certificados

A verificação de autenticidade dos certificados
pode ser realizada na tela de login do sistema,
indicando o código do certificado.

Os alunos dos cursos de Fundamentos do 
Agir no Ambiente Hospitalar - Institucional 

e Especifico, podem emitir o certificado no 
próprio ambiente do curso após a 

conclusão dos mesmos.



Aproveite o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem do HCPA.


