
Guia Suporte Moodle
Principais ações 



Este guia tem o objetivo de lhe ajudar a 
visualizar de maneira simples as principais 
ações do suporte Moodle.

Nele você encontrará procedimentos que não 
constam no FAQ (Perguntas frequentes) e o 
passo a passo de como realizá-los.

Prezado (a) 
servidor (a),
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A maioria das solicitações dos usuários da 
plataforma NEAD-IFB, poderão ser 

respondidas pelo FAQ.



● Link dos principais documentos e páginas que 
devem ser acessados diariamente

● Confirmação de novos cadastros de usuários

● Atualizar dados dos usuários (senha, email, 
nome…)

● Como aprovar disciplina no AVA

● Ocultar disciplinas no NEaD

● Alterar nome da disciplina/curso no NEaD

● Importação de dados de um curso

● Extração de log de usuário

● Recurso Acessar Como

O que você vai 
encontrar 

neste guia
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Descrição Link

 Acesso a Plataforma (login) https://nead.ifb.edu.br/login/index.php

FAQ (Perguntas frequentes) https://nead.ifb.edu.br/mod/book/view.php?i--d=2113
79

Tutorial em Pílulas https://nead.ifb.edu.br/mod/book/view.php?id=144326

Cadastro na Plataforma 
(criação de nova conta)

https://nead.ifb.edu.br/login/signup.php

Solicitação de nova sala de 
aula (link para encaminhar 
aos docentes caso seja 
necessário)

https://nead.ifb.edu.br/admin/tool/ifbcourserequest/
index.php?id=5721

Quadro com a lista dos principais links
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https://nead.ifb.edu.br/login/index.php
https://nead.ifb.edu.br/mod/book/view.php?id=211379
https://nead.ifb.edu.br/mod/book/view.php?id=211379
https://nead.ifb.edu.br/mod/book/view.php?id=144326
https://nead.ifb.edu.br/login/signup.php
https://nead.ifb.edu.br/admin/tool/ifbcourserequest/index.php?id=5721
https://nead.ifb.edu.br/admin/tool/ifbcourserequest/index.php?id=5721


Formulário para abertura de chamados  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSc7nMD_9rqRi0q8YnKbd8Ndjtu3zxLsra_Dn-
Dmhqorck2nFQ/viewform

Planilha de acompanhamento dos chamados 
abertos  **

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10
Wk17vDrwrZXrQ6Y6aBrbt8RassGsaxpEKN7r-h
ipoQ/edit?ts=5ebd967b#gid=129371351

Lista completa de usuários da plataforma para 
realizar a confirmação de cadastro no NEAD **

https://nead.ifb.edu.br/admin/user.php

Aprovação de disciplinas no NEAD  ** https://nead.ifb.edu.br/admin/tool/ifbcourse
request/pending.php

Gravação da capacitação suporte de 
09/02/21 

https://drive.google.com/file/d/1nYjwOWPZ
bIi1PttD43mriTGms7DLuK6j/view?usp=sharing

Gravação da capacitação suporte - 
continuação: 10/02/21

https://drive.google.com/file/d/1rjxEdxN5ho
NESv-JdVOSfPIvVIk_o4Xn/view?usp=sharing
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** Ações que devem ser verificadas diariamente

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7nMD_9rqRi0q8YnKbd8Ndjtu3zxLsra_Dn-Dmhqorck2nFQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7nMD_9rqRi0q8YnKbd8Ndjtu3zxLsra_Dn-Dmhqorck2nFQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7nMD_9rqRi0q8YnKbd8Ndjtu3zxLsra_Dn-Dmhqorck2nFQ/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Wk17vDrwrZXrQ6Y6aBrbt8RassGsaxpEKN7r-hipoQ/edit?ts=5ebd967b#gid=129371351
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Wk17vDrwrZXrQ6Y6aBrbt8RassGsaxpEKN7r-hipoQ/edit?ts=5ebd967b#gid=129371351
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Wk17vDrwrZXrQ6Y6aBrbt8RassGsaxpEKN7r-hipoQ/edit?ts=5ebd967b#gid=129371351
https://nead.ifb.edu.br/admin/user.php
https://nead.ifb.edu.br/admin/tool/ifbcourserequest/pending.php
https://nead.ifb.edu.br/admin/tool/ifbcourserequest/pending.php
https://drive.google.com/file/d/1nYjwOWPZbIi1PttD43mriTGms7DLuK6j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nYjwOWPZbIi1PttD43mriTGms7DLuK6j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rjxEdxN5hoNESv-JdVOSfPIvVIk_o4Xn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rjxEdxN5hoNESv-JdVOSfPIvVIk_o4Xn/view?usp=sharing


Após acessar a plataforma NEAD-IFB, 
siga os passos:

a - Ao lado direito da tela, clique em: 
Administração do site > Usuários > 
Contas > Lista de usuários. Você será 
direcionado (a) para a página com a lista 
de todos os usuários inscritos na 
plataforma NEAD-IFB. 

Link direto para a lista de usuários: 
https://nead.ifb.edu.br/admin/user.php 

Confirmação de 
novos cadastros 

de usuários
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https://nead.ifb.edu.br/admin/user.php


b - A página traz a lista de todos os usuários 
cadastrados. Vamos aplicar um filtro para 
que sejam apresentados somente os 
cadastros a serem confirmados. Clique em 
Mostrar mais. 
Na tela apresentada, no campo 
Confirmado, selecione Não.
Role a tela até o final e clique no botão 
Adicionar Filtro.

Se não houver nenhum cadastro a 
confirmar, a lista virá vazia. Caso contrário, 
passe para a próxima etapa.
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c - Havendo novos cadastros a serem 
confirmados, verifique se há alguma 
inconsistência, por exemplo, um e-mail com 
domínio suspeito. Caso tudo esteja correto clique 
em: Confirmar. 
O NEAD enviará, automaticamente, um e-mail de 
confirmação ao usuário. 
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Esta ação deve ser feita várias vezes durante o dia. 
Isto evitará que o usuário que estiver aguardando a 
confirmação, abra uma solicitação no Formulário de 

Abertura de Chamados.

Após confirmar todos os cadastros pendentes não 
se esqueça de clicar em: Remover todos os Filtros.
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Fluxo para confirmação de cadastro de usuário



Há casos no Moodle, que encontramos 
usuários com duas ou mais contas. São 
cadastros  antigos, quando o CPF não 
era a chave de acesso à plataforma.

Ao encontrar casos assim, é preciso 
realizar a mesclagem das contas. 
Vamos ver como fazer, nos passos a 
seguir.

a - Ao lado direito da tela, clique em: 
Administração do site > Usuários > 
Contas > Lista de usuários. Você será 
direcionado (a) para a página com a lista 
de todos os usuários inscritos na 
plataforma NEAD-IFB. 

Link direto para a lista de usuários: 
https://nead.ifb.edu.br/admin/user.php 

Mesclar contas 
de usuários
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https://nead.ifb.edu.br/admin/user.php


b - A página traz a lista de todos os usuários 
cadastrados. Vamos aplicar um filtro para 
que sejam apresentados somente os 
cadastros a serem confirmados. Clique em 
Mostrar mais. 
Na tela apresentada, no campo 
Confirmado, selecione Não.
Role a tela até o final e clique no botão 
Adicionar Filtro.

Se não houver nenhum cadastro a 
confirmar, a lista virá vazia. Caso contrário, 
passe para a próxima etapa.
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c - Havendo novos cadastros a serem 
confirmados, verifique se há alguma 
inconsistência, por exemplo, um e-mail com 
domínio suspeito. Caso tudo esteja correto clique 
em: Confirmar. 
O NEAD enviará, automaticamente, um e-mail de 
confirmação ao usuário. 
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Esta ação deve ser feita várias vezes durante o dia. 
Isto evitará que o usuário que estiver aguardando a 
confirmação, abra uma solicitação no Formulário de 

Abertura de Chamados.

Após confirmar todos os cadastros pendentes não 
se esqueça de clicar em: Remover todos os Filtros.



Atualizar dados 
dos usuários 

(senha, email, 
nome…)

Com certa frequência, os usuários solicitam 
a atualização de alguns dados do seu perfil, 
em especial, a redefinição da senha de 
acesso ao NEaD.

Para ver o perfil do usuário, acesse a lista 
completa de usuários no menu 
Administração do site > Usuários > Contas > 
Lista de usuários, 
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a - Na página com a lista de todos os usuários, 
aplique um dos três filtros apresentados. Caso 
tenha o CPF do usuário, aplique este filtro, por ser 
o mais certo de ser encontrado no cadastro, visto 
que o usuário pode informar, no Formulário de 
Abertura de Chamados, o nome ou e-mail 
diferentes daquele cadastrado no NEaD..

Após inserir o filtro, pressione enter ou clique no 
botão Adicionar filtro.



c - Após Clicar em: 
Adicionar filtro, será 
mostrado apenas o usuário 
solicitante. Clique na 
engrenagem para acessar 
os dados do perfil do 
usuário e realizar as 
modificações.
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d - Você será direcionado para a página 
do perfil do solicitante e poderá alterar a  
senha, nome, sobrenome, e-mail ou outro 
campo solicitado pelo usuário. Ao final, 
clique no botão Atualizar perfil. Após essa 
ação responda o chamado utilizando o 
grupo de e-mail do seu campus, 
informando os novos dados de acesso.
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Se for necessário redefinir a senha do usuário, 
utilize, por padrão: ifbnead. Clique no ícone do 

olho para verificar se a senha foi digitada 
corretamente e marque o campo Forçar 

mudança de senha. Dessa forma o usuário 
poderá trocar a senha padrão em seu próximo 

acesso.



 

Como 
aprovar 

disciplina no 
AVA

Acompanhe os passos abaixo:

a- Acesse o link 
https://nead.ifb.edu.br/admin/tool/ifbcours
erequest/pending.php, para verificar se há 
disciplina com aprovação pendente. Ao clicar 
no link, será apresentada a tela abaixo. 
Havendo alguma disciplina para aprovar, 
verifique na coluna Categoria se ela refere-se 
ao seu campus e clique no botão Aprovar.
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b- Será aberta a página de configurações do 
curso. Não é preciso realizar nenhum ajuste 
nas configurações. Apenas role a página até 
o final e clique no botão Salvar e mostrar.

No próximo passo, você irá inserir o método 
de autoinscrição para a nova disciplina 
criada!

https://nead.ifb.edu.br/admin/tool/ifbcourserequest/pending.php
https://nead.ifb.edu.br/admin/tool/ifbcourserequest/pending.php


 

c- Role a tela e, no menu à direita, 
vá até Usuários > Métodos de 
inscrição. Clique na caixa Adicionar 
método e selecione Autoinscrição.

d-  Agora, habilite os 
seguintes campos:

● Permitir novas inscrições: Sim
● Chave de inscrição  deve ser: ifbnead
● E, por fim, vá ao final da página e  clique no 

botão  Adicionar método.



18

Fluxo para aprovação de disciplina no AVA

Após concluir a 
aprovação da 
disciplina, o Moodle 
enviará, 
automaticamente,  um 
e-mail para o usuário 
que fez a solicitação e 
para quem realizou o 
atendimento. O e-mail 
contém  os dados da 
disciplina criada: link 
de acesso, chave da 
autoinscrição.
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Atenção! 

Ao finalizar o atendimento de um chamado, 
é muito importante atualizar as informações 
na planilha de abertura de chamados.. 
Preencha os campos: 

● atendido por
● status do chamado
● observações
● link da resposta

Ah, e não esqueça de formatar a linha do 
chamado atendido com a cor verde. Dessa 
forma, ao abrir a planilha, pode-se 
identificar rapidamente se há algum 
chamado em aberto.

Ao preencher os dados de atendimento na 
planilha, automaticamente o dashboard 
NEaD será atualizado. Saiba mais sobre 
este tema acessando o bloco Dashboard 
da sala Suporte Moodle nos Campi.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Wk17vDrwrZXrQ6Y6aBrbt8RassGsaxpEKN7r-hipoQ/edit#gid=1639058711
https://nead.ifb.edu.br/course/view.php?id=8306


Com o intuito de reduzir a lista de 
disciplinas/cursos apresentadas no menu 
“Meus Cursos”, comumente os docentes 
solicitam a exclusão de cursos, já 
encerrados, do seu perfil.

Porém, não devemos proceder com a 
exclusão. Nesses casos, vamos apenas 
ocultar as disciplinas/cursos já finalizados.

Ocultar  disciplinas ou cursos já encerrados 
também impede  que os estudantes 
acessem  a sala.

Vamos aos passos!

Acesse a disciplina/curso em questão e 
clique na engrenagem para editar suas 
configurações. Altere o campo Visibilidade 
do curso e escolha Ocultar.
Role a página até o final e clique no botão 
Salvar e mostrar.

Ocultar 
disciplinas no 

NEaD
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Por ser um procedimento 
simples, orientamos que 
o próprio professor tente 

realizá-lo. No documento 
Banco de respostas 

padrão para o NEaD, 
você encontrará a 

sugestão de e-mail para 
enviar ao professor.



Para corrigir ou atualizar o nome de uma 
disciplina/curso, siga os passos abaixo.

Acesse a disciplina/curso em questão e 
clique na engrenagem para editar suas 
configurações. 

Altere o campo Nome completo da 
disciplina conforme solicitado.

Role a página até o final e clique no botão 
Salvar e mostrar.

Alterar nome da 
disciplina/curso 

no NEaD
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Ao solicitar a criação de uma disciplina, 
muitas vezes, o docente já pede que seja 
importado o conteúdo de uma sala já 
existente.

Orientamos que o próprio docente faça a 
importação, visto que é um processo 
simples e o seu perfil permite a realização 
desta ação. Para tanto, indicamos que ele 
consulte o Tutorial de uso do Moodle para 
professores. As instruções vão do slide 159 
ao 162.

Às vezes, o docente quer aproveitar uma 
disciplina que encerrou e solicita ao suporte 
que a renomeie, trocando apenas a 
informação do ano/semestre que irá iniciar. 
Aí, ele exclui os estudantes concluintes e 
realiza a inscrição da nova turma.

Importação de 
dados de um 

curso
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É importante que você saiba que não 
devemos apagar nenhuma informação no 
NEaD. A inscrição, os acessos, as atividades 
realizadas pelos estudantes, suas notas, são 
registros que devem permanecer na base 
de dados da plataforma.

Futuramente, caso seja necessário resgatar 
alguma informação do estudante, ela ficará 
incompleta, se ele for removido de alguma 
disciplina. Esta é também uma informação 
importante para repassar ao docente!

https://nead.ifb.edu.br/mod/book/view.php?id=116466
https://nead.ifb.edu.br/mod/book/view.php?id=116466


Podemos consultar os registros, ou logs, das 
ações realizadas pelos usuários na plataforma. 

Pode-se escolher entre exibir os registros em 
uma página ou baixá-los em formato  PDF, 
texto ou Excel.

Veja abaixo, as informações que o relatório traz. 
Observe também que podem ser aplicados 
vários filtros: nome do usuário, período, tipo de 
atividade e outros.

Extração de log 
de usuários
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Acesse o relatório de log pelo menu 
Administração do Site > Relatórios > Log.

Se precisar o log de um usuário específico, 
acesse o relatório pelo perfil do usuário, porém, 
por este caminho, não é possível gerar arquivo.



Às vezes é preciso enxergar o Moodle 
como se você fosse o usuário, para 
entender determinados comportamentos 
da plataforma no papel do usuário. 

Para isto, o Moodle possui o recurso 
Acessar Como.

Acesse a página do perfil do usuário. Na 
aba Mais, vá até a opção Acessar Como. 

Recurso Acessar 
Como
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O Moodle emitirá o aviso que você acessou 
como “xxx”. Clique no botão continuar e 
visite as páginas necessárias para 
reproduzir o erro informado pelo usuário e 
entender a sua solicitação.

Ah, para voltar a ter acesso ao Moodle com 
o seu usuário, você deve efetuar o logout e 
logar novamente na plataforma.



Finalizamos aqui o nosso Guia Suporte 
Moodle. Desejamos um bom trabalho e 
conte com a Diretoria de Educação a 
Distância para apoiar nas demandas de 
suporte ao nosso ambiente virtual de 
aprendizagem!

Nosso contato: suporte.ead@ifb.edu.br
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mailto:suporte.ead@ifb.edu.br
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Ficha Técnica



Siga nossas redes
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