
Banco de Respostas Padrão
para chamados do Moodle no IFB



Com base nos chamados abertos no NEaD,, AVA do IFB, 
a Diretoria de Educação a Distância - DEaD, preparou 
algumas ferramentas para auxiliarem os usuários em 
suas dúvidas e na solução de alguns problemas que 
venham ocorrer no uso do Moodle.  A ideia é que o 
próprio usuário possa resolver com mais agilidade 
questões simples e também evite a abertura 
desnecessária de chamados para o suporte técnico.

As ferramentas são:

FAQ,  com o passo a passo detalhado para diversas 
ações, dividido entre dúvidas de docentes e de 
estudantes;

Tutorial em pílulas, que traz vídeos explicativos sobre 
ações corriqueiras dos usuários;

Tutoriais em PDF, para docentes e estudantes, sobre as 
funcionalidades do Moodle;

IFBot, que é um assistente virtual preparado para 
responder dúvidas dos usuários. Ele está disponível em 
todas as páginas do NEaD.
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Ferramentas 
de suporte 
disponíveis 

no AVA do 
IFB

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/mod/book/view.php?id=144326


Mesmo com a disponibilização dessas ferramentas, 
muitos usuários não as acessam e acabam abrindo 
um chamado junto ao suporte técnico do Moodle. 

Podemos utilizar o próprio FAQ para responder o 
chamado, caso a dúvida esteja presente entre o rol 
de soluções desta ferramenta.

Além do FAQ, para responder às solicitações que 
ocorrem com maior frequência, elaboramos este 
banco de  respostas padrão, que servirá como um 
guia no apoio às  atividades agilizando o trabalho 
do suporte técnico do Moodle, .

Vamos lá?
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Respostas 
Padrão: 

ferramenta 
de apoio ao 

suporte 
técnico do 

Moodle
?

?

? ?



● O usuário não consegue acessar o NEaD

● Solicitação de criação de sala de aula feita por e-mail

● Dificuldade de acesso ao NEaD já solucionada

● Como obter a chave de acesso de uma disciplina

● Big Blue Button: o que é?

● Inscrição no curso Moodle para Professores - Básico

● Dúvida sobre abertura de módulos de um curso

● Dúvidas sobre direitos autorais

● Solicitação de acesso ao conteúdo de outro professor

● Emissão de certificado pelo NEaD

● Emissão de certificado pelo Registro Acadêmico

● Dúvidas pedagógicas

● Solicitação de informação de curso já encerrado

● Dúvida sobre o Portal do Estudante

● Ocultar disciplina/curso para o professor

● Importar conteúdo de disciplina/curso
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Índice das  
Respostas 

Padrão

?

?

? ?



Por vezes, pode ocorrer do usuário criar a sua conta e esquecer a senha cadastrada. 
Caso ele não consiga realizar a redefinição da senha, devemos realizar o 
procedimento no perfil do usuário, inserindo uma senha padrão. Logo após a 
inserção da senha padrão, enviar um  e-mail ao usuário, informando os dados de 
acesso.
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O usuário não 
consegue 
acessar o 

NEaD

Prezado xxxxx.

Recebemos o seu chamado pelo AVA/IFB: "Não consigo acessar a plataforma 
NEaD."

Informamos que o acesso à plataforma se dá por meio do CPF e senha 
cadastrados. Para auxiliá-lo, redefinimos a sua senha. Por favor, utilize os 
seguintes dados de login:

   - CPF: 99999999999 (somente números)
   - Senha: nead2021 (será solicitada a troca da senha em seu primeiro acesso)

Podemos ajudar em algo mais?

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

Resposta padrão



O caminho correto para que o docente realize a solicitação de criação de uma sala 
de aula se dá pelo link “Criar sala”, disponível na página principal do NEaD. Quando 
a solicitação chega por e-mail, é importante orientar o docente a preencher o 
formulário de requisição de curso, pois o Moodle utiliza as informações da 
requisição para automatizar a criação da disciplina na categoria correta e também 
para alimentar o Dashboard.
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Solicitação de 
criação de sala 

de aula feita 
por e-mail

Prezado (a) xxxxx.

Pedimos a gentileza de realizar a solicitação da(s) sala(s) diretamente na plataforma, o que 

proporcionará a criação da disciplina seguindo a estrutura do NEaD, no respectivo campus / curso 

informados na requisição.

Atenção! Deve-se preencher uma requisição para cada disciplina que deseja que seja criada.

Utilize o recurso "Espaço do Professor, criar Sala” disponível  na página principal do NEaD. 

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

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

Resposta padrão

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


A situação é a seguinte: o usuário 
tem algum problema para acessar a 
plataforma, seja na criação de uma 
nova conta, por esquecimento da 
senha ou por outro motivo. Ele abre 
um chamado e, quando o suporte 
vai verificar a ocorrência, constata 
que o usuário conseguiu acessar a 
plataforma após a abertura do 
chamado.
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Dificuldade de 
acesso ao 

NEaD já 
solucionada

Prezado (a) xxxxx.

Recebemos seu chamado pelo AVA/IFB: "Preciso fazer o curso MOODLE e não consigo acessar"

Identificamos que você acessou a plataforma após a abertura  dessa solicitação. 

Podemos ajudar em algo mais?

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

O estudante não encontra 
disponível, no menu Meus Cursos, a 
disciplina que precisa acessar. O 
docente é o responsável em 
repassar para os estudantes a chave 
e o link de acesso à disciplina.

Como obter a 
chave de 

acesso da 
disciplina

Prezado (a) xxxxx.

Recebemos seu chamado pelo AVA/IFB: "Não sei como obter a chave de acesso às disciplinas"

O campus no qual você se matriculou, deverá lhe passar as orientações para acessar as 

disciplinas na plataforma.

Usualmente, o (a) estudante deve realizar a autoinscrição nas disciplinas, utilizando uma 

chave de acesso. Esta chave, bem como  o link de acesso às disciplinas, são enviados pelos 

professores. 

Lembre-se que você deverá estar logado (a) com o seu usuário (CPF) e senha antes de realizar 

a autoinscrição.

Podemos ajudar em algo mais?

Estamos à disposição.

Atenciosamente,



8

Big Blue 
Button: 

o que é?

Prezado (a) xxxxx.

O Big Blue Button (BBB) é um sistema de webconferências projetado para aprendizagem online, 

possibilitando o desenvolvimento de aulas virtuais (síncronas ou não). Este recurso está disponível 

em nosso ambiente virtual de aprendizagem..

Permite o acesso à webconferência diretamente na área da disciplina, oferecendo 

compartilhamento, em tempo real, de áudio, vídeo, slides, chat e tela.

Assista os vídeos tutoriais que preparamos para você e consulte também o tutorial do Big Blue 

Button em formato PDF:

Vídeo 1 - Configuração do Big Blue Button

Vídeo 2 - Utilização do Big Blue Button

Vídeo 3 - Outras funcionalidades do Big Blue Button

Tutorial do Big Blue Button em formato PDF

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

https://nead.ifb.edu.br/pluginfile.php/466955/mod_book/chapter/1323/Configura%C3%A7%C3%A3o%20do%20BBB%20%281%29.mp4
https://nead.ifb.edu.br/pluginfile.php/466955/mod_book/chapter/1323/Utiliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20BBB.mp4
https://nead.ifb.edu.br/pluginfile.php/466955/mod_book/chapter/1323/Outras%20funcionalidades%20do%20BBB%20%281%29.mp4
https://nead.ifb.edu.br/pluginfile.php/466955/mod_book/chapter/1323/Tutorial%20do%20plugin%20Big%20Blue%20Button.pdf
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Inscrição no 
curso Moodle 

para 
Professores - 

Básico

Prezado (a) xxxxx.

Sua inscrição no Curso Moodle para Professores - Básico foi realizada com sucesso.

Aproveitamos para lhe dar boas-vindas e esperamos que você tenha uma ótima experiência.   

Para acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e realizar as atividades previstas para o seu curso, clique no link: 

https://nead.ifb.edu.br/course/view.php?id=5810

Utilize os seguintes dados para realizar o login na plataforma:

Usuário: CPF (Somente números)

Senha: ifbnead (será solicitada a troca da senha em seu primeiro acesso)

Desejamos a você um ótimo curso!

Atenciosamente,

Dúvida sobre 
abertura dos 
módulos de 

um curso

Prezado (a) xxxxx.

Recebemos seu chamado pelo AVA/IFB: " Olá bom Dia. esta e minha primeira vez com sistemas de aulas EAD. Tive o 

primeiro acesso ontem. Não sei e entendi direito... a unica disciplina liberada e a de "Programador de Sistemas 2020/1"? 

minha duvida e as disciplinas vão ser liberadas com o tempo? ou já estão liberadas e eu que não consegui encontra-las? 

olhei no calendário e não tem dadas. agradeço desde já a atenção."

Parabéns por ter concluído as atividades da ambientação.

Informamos que o curso Programador de Sistemas está dividido em Módulos. No Guia do Estudante localizado na 

ambientação você encontrará a data de abertura de cada módulo.

Desejamos um ótimo curso. 

Atenciosamente,

https://nead.ifb.edu.br/course/view.php?id=5810
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Dúvidas sobre 
direitos 

autorais

Prezado (a) xxxxx.

Recebemos seu chamado pelo AVA/IFB: " Uma dúvida: ao criar uma sala virtual de uma disciplina 

minha, posso disponibilizar aqui, no Nead, partes de livros impressos digitalizados ou mesmo 

completos? Pergunto isso por conta dos Direitos Autorais que as publicações geralmente possuem. 

Sabemos que isso é prática rotineira nas instituições de ensino, mas fiquei em dúvida quanto à tal 

prática em nosso ambiente virtual."

O Art.17, Parágrafo 5º, Inciso II,  da Resolução 32/2019 - RIFB/IFB (que aprova as diretrizes para a 

Educação a Distância do Instituto Federal de Brasília, Ciência e Tecnologia – IFB.), preconiza que os 

usuários da plataforma se responsabilizarão por respeitar as orientações sobre direitos autorais, 

conforme a Lei dos Direitos Autorais, como, por exemplo, disponibilizar cópias completas de livros ou 

obras.

Os professores são responsáveis pelas publicações em sua(s) sala(s) de aula, no NEaD.  Estas 

publicações devem seguir as regras estabelecidas na Lei de Direitos Autorais. O professor deve estar 

atento à licença dos materiais, se eles estão protegidos ou não por direitos autorais. Os materiais 

indicados para disponibilizar para os estudantes são aqueles que possuem licença para serem 

compartilhados e/ou reutilizados. O site da Creative Commons traz toda a explicação sobre os tipos 

de licenças aplicadas nos materiais. Caso queira, acesse https://creativecommons.org/ para saber 

mais.

Atenciosamente,

https://creativecommons.org/
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Solicitação de 
acesso ao 

conteúdo de 
outro 

professor

Prezado (a) xxxxx.

Recebemos a sua solicitação para atribuirmos o acesso às disciplinas do do prof. xxxxx.

Estamos  sempre atentos à proteção dos direitos autorais dos conteúdos produzidos e 

disponibilizados pelos professores na plataforma. Diante disso, solicitamos uma autorização formal 

do professor, que poderá ser feita por e-mail, concedendo permissão para que o suporte técnico 

possa atribuir o acesso de outro(a) professor(a) às suas salas no NEAD.

Desde já agradecemos a sua compreensão e aguardamos o seu retorno para realizarmos o 

atendimento da demanda.

Atenciosamente,

Assim como o professor deve estar atento aos direitos autorais dos conteúdos postados em 
suas salas de aula virtuais, nós também devemos ter o cuidado ao atender solicitações de 
acesso às salas ou realizar a importação de dados das disciplinas/cursos de outros 
professores.

Nesses casos, é importante que o professor solicitante apresente uma autorização, que 
pode ser um e-mail, do professor autor do conteúdo/disciplina.

Resposta 
padrão
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Emissão de 
certificado 
pelo NEaD

Prezado (a) xxxxx.

Recebemos seu chamado pelo AVA/IFB: " Para registrar a carga horária destinada ao curso Moodle Básico para 

Professores no relatório individual de trabalho a coordenação de pessoas do meu campus solicita 

comprovante/declaração da instituição que conste a carga horária e o período do curso. Portanto solicito à E@D - IFB 

esta declaração/comprovante. Obrigado"

O curso Moodle para Professores - Baśico possui certificado on-line. No módulo Avaliação Final, você deverá 

responder à pesquisa e questionário. Logo após, gere o seu certificado.

Podemos ajudar em algo mais?

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

Emissão de 
certificado 

pelo Registro 
Acadêmico

Prezado (a) xxxxx.

Recebemos seu chamado pelo AVA/IFB: " Concluí o curso de Logística do campus Gama e como faço para receber 

meu certificado?"

O certificado será emitido pelo campus que ofertou o curso. 

Orientamos que procure o Registro Acadêmico do seu campus, para acompanhar a emissão do seu certificado. Você 

encontrará o contato do setor acessando a página do IFB (https://www.ifb.edu.br/). No menu à esquerda, selecione 

o campus e, em seguida, clique na opção “Contato”.

Atenciosamente,

Acessar o curso no NEaD e 
verificar se há certificado 

configurado. Se houver utilize a 
primeira resposta padrão, fazendo 

as devidas alterações. Senão, 
utilize a segunda resposta. 

https://www.ifb.edu.br/
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Dúvidas 
pedagógicas

Prezado (a) xxxxx.

Recebemos seu chamado pelo AVA/IFB: “Não estou conseguindo instalar o programa Autocad conforme orientado 

no curso.”

O suporte técnico responde apenas por dúvidas ou falhas técnicas da plataforma. Orientamos que, sempre que 

surgirem dúvidas relacionadas às questões pedagógicas do seu curso, que as encaminhe ao seu professor mediador, 

por meio do fórum de dúvidas ou para o e-mail do professor.

Podemos ajudar em algo mais?

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

Solicitação de 
informação de 

curso já 
encerrado

Prezado (a) xxxxx.

Ficamos felizes pelo seu interesse no curso xxxxxxxx, porém, no momento, ele encontra-se encerrado e não temos 

previsão de nova oferta. 

Sugerimos que você acompanhe o site do IFB (https://www.ifb.edu.br/estude-no-ifb) onde sempre divulgamos 

nossos processos seletivos.

Agradecemos o contato e estamos à disposição para esclarecer possíveis dúvidas.

Atenciosamente,

Utilizamos esta resposta para 
qualquer tipo de dúvida que o 
estudante tenha que não seja 

referente às questões técnicas da 
plataforma, mas sim, sobre o 

conteúdo do curso/disciplina, 
atividade não avaliada, falta de 

compreensão da atividade 
proposta pelo professor, etc. 

https://www.ifb.edu.br/


Orientações: Sobre o e-mail 
institucional e a conta para entrar no 
Portal do Estudante ambos são 
criados automaticamente quando 
o estudante realizar o primeiro login 
no Portal.

Somente em casos específicos, 
quando o estudante vai tentar 
realizar o login, o sistema pode 
apresentar alguma mensagem de 
erro (geralmente quando existem 
alunos homônimos, quando o aluno 
possui outro vínculo com o IFB 
(servidor, estagiário, bolsista, etc.) ou 
sua conta encontra-se bloqueada).

Nesses casos o procedimento é 
solicitar ao estudante procurar o 
Registro Acadêmico do seu campus, 
que irá abrir um chamado junto à 
DTIC.
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Dúvida sobre o 
Portal do 

Estudante

Prezado (a) xxxxx.

O suporte técnico do NEaD responde apenas por dúvidas e dificuldades da plataforma.

Colocamos abaixo alguns passos para auxiliá-lo. Caso não obtenha sucesso, orientamos 

que procure o Registro Acadêmico do seu campus. Você encontrará o contato do setor 

acessando a página do IFB (https://www.ifb.edu.br/). No menu à esquerda, selecione o 

campus e, em seguida, clique na opção “Contato”. 

Passos para criar uma conta no Portal do Estudante:

1 - Acessar o Portal do Estudante 

(http://portaldoestudante.ifb.edu.br/seguranca/usuarios/entrar)

2 - Clicar em "Solicitar Primeiro Acesso"

3 - Informar o CPF e clicar em "Envie-me instruções por e-mail"

4 - Após receber o e-mail, clicar em "Clique aqui para concluir o registro da sua conta"

5 - Na tela que se abrirá informar a senha para acessar o Portal do Estudante

    (Essa senha será a mesma do e-mail)

6 - Após isso clicar no link para ser redirecionado à tela de login do Portal

7 - Inserir o CPF e a senha cadastrada

8 - Para acessar o e-mail na página inicial do Portal, basta clicar no link disponível na 

lateral direita inferior

10 - Caso queira alterar a senha, é só clicar em "Esqueci minha senha" e seguir as 

orientações.

Atenciosamente,

https://www.ifb.edu.br/
http://portaldoestudante.ifb.edu.br/seguranca/usuarios/entrar


O objetivo dessa ação é ocultar disciplinas ou cursos já encerrados para que os estudantes 
não acessem mais a sala. Por ser um procedimento simples, orientamos que os próprios 
professores o realizem na plataforma.

Esta ação também reduz a lista de disciplinas/cursos apresentadas no menu “Meus Cursos”,
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Ocultar 
disciplina/ 

curso para o 
professor

Resposta 
padrão

Prezado (a) xxxxx.

Por ser um procedimento simples nós orientamos que o próprio professor tente realizá-lo. Abaixo o passo a passo para que você 

oculte as suas disciplinas no NEaD.

1) Acesse a disciplina que deseja ocultar. Clique na engrenagem, no canto superior direito e na opção Editar configurações.

2) No campo Visibilidade do curso, escolha a opção ocultar. Role a página até o final e clique no botão Salvar e mostrar.

Estamos à disposição.

Atenciosamente,



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.

Apresentamos 2 modelos de resposta padrão.
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Importar o 
conteúdo de 

disciplina/ 
curso

Prezado (a) xxxxx.

Recebemos seu chamado pelo AVA/IFB: “Prezados, solicitei a abertura/criação de sala 

e pedi pra replicar/copiar a sala do semestre passado, entretanto não veio com os 

materiais, é possível trazer os materiais já disponibilizados no semestre passado para 

as criadas para esse semestre?”

A atividade de importação de conteúdo pode ser realizada por você, diretamente no 

NEaD. Disponibilizamos no tutorial para professores, o passo a passo para realizar a 

importação. Clique aqui para visitar o  Tutorial.

Entretanto, caso tenha alguma dificuldade, solicitamos o envio dos links das 

disciplinas, a atual e a antiga, que devem ser importadas para que possamos realizar o 

procedimento.

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

Prezado (a) xxxxx.

Realizamos a importação da(s) disciplina(s) indicada(s), conforme solicitado.

Aproveitamos para informar que, a próxima vez que precisar importar o conteúdo de 

uma disciplina,, esta atividade pode ser feita por você, diretamente no NEaD. 

Disponibilizamos no tutorial para professores, o passo a passo para realizar a 

importação. Clique aqui para visitar o  Tutorial.

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

https://nead.ifb.edu.br/mod/book/view.php?id=116466
https://nead.ifb.edu.br/mod/book/view.php?id=116466
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSLrt3Zjg16kfMAbWZicFOtOj3BF9CgRrGjaxHNbPjE9UDFoSBkbdgL5Qo5B9Wc3Yqvle-HXzRwWd7j/embed?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g78cece42d8_0_202
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSLrt3Zjg16kfMAbWZicFOtOj3BF9CgRrGjaxHNbPjE9UDFoSBkbdgL5Qo5B9Wc3Yqvle-HXzRwWd7j/embed?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g78cece42d8_0_202
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Este documento não acaba aqui! 
Na medida em que 
identificarmos chamados que 
podem ter suas respostas 
padronizadas, vamos 
adicioná-las ao nosso banco.

Você também pode contribuir, 
caso tenha alguma sugestão. A 
construção desse documento, e 
de outros, é coletiva, e visa 
auxiliar o trabalho do suporte 
técnico da plataforma.

Até a próxima!

Não acaba 
aqui...
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Ficha Técnica



Siga nossas redes


