TUTORIAL DE ACESSO AO ESPAÇO DE INSCRIÇÃO NO
CURSO DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS
UFRGS
Deve realizar este procedimento de inscrição apenas alunos que não tem
vínculo com a universidade! Os alunos com vínculo ativo na UFRGS,
devem se inscrever diretamente na secretaria do Programa de Português
para Estrangeiros, conforme informações no site: http://www.ufrgs.br/ppe

Digite
na
barra
de
endereços
do
www.moodlecolaboracao.ufrgs.br. Recomenda-se
navegadores Google Chrome ou Mozila Firefox

seu
navegador:
a utilização dos

Em seguida, localize uma figura de uma chave e clique sobre este ícone. Ele
representa o primeiro acesso ao ambiente.

Você será direcionado a uma página com orientações sobre usuários sem
vínculo com a universidade. Depois de ler as orientações, clique no link
“Moodle Colaboração” e preencha os dados solicitados.

Leia com atenção os requisitos para o cadastramento da senha. A senha deve
ter pelo menos 8 caracteres, pelo menos 1 dígito(s), pelo menos 1 letra(s)
minúscula(s), pelo menos 1 letra(s) maiúscula(s), no mínimo 1 caractere(s) não
alfa-numéricos, como *, -, ou #. Depois de completar todos os dados, clique em
“CADASTRAR ESTE NOVO USUÁRIO”.

Você será redirecionado para outra página. Leia atentamente as informações e
clique em “CONTINUAR”. Você será redirecionado à tela de acesso ao
Moodle Colaboração.

Abra outra guia e acesse seu e-mail que você cadastrou no Moodle
Colaboração. Verifique a mensagem recebida pelo remetente “Administrador
Moodle”. Na mensagem, você deve encontrar um link para continuar o
processo. Clique nele e você será redirecionado para a página inicial do
Moodle Colaboração. Você já pode navegar pela plataforma.

Ao fazer login no ambiente virtual Moodle Colaboração, através do endereço
www.moodlecolaboracao.ufrgs.br, no campo de pesquisa no lado direito da
página, digite “Português para Estrangeiros” e clique em “IR”. Você será
redirecionado ao resultado da pesquisa.

Em seguida aparecerão dois resultados na página. Você deve clicar no
primeiro resultado, com o título “PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS –
INSCRIÇÕES”.

Agora você vai se inscrever na página do curso. Clique em “INSCREVA-ME”.

Ao ingressar na página do curso, leia as instruções sobre envio de documentos
e faça o envio de seus documentos.
Se houver qualquer dúvida contate: ileppe@ufrgs.br
Página do curso para envio de documentos:

