
Prezado (a) Candidato (a). 

 

Informamos que sua inscrição foi recebida e seus dados encaminhados para o Administrador do 

Moodle criar o seu cadastro no Ambiente Virtual de Aprendizagem, referente ao processo 

seletivo do Edital 01/2020 DEaD/UNIFAP/UAB, em sua fase de capacitação com 20h online. 

Encaminhamos um link com um tutorial com instruções de acesso e navegabilidade ao curso, 

seguido do cronograma da capacitação. O acesso será liberado no dia 03/08/2020, por isso não 

tente acessá-lo antes, pois o curso não estará disponível. 

O Curso é totalmente online, com período determinado e sem tutoria, oferecendo uma 

possibilidade para você se capacitar nos recursos e atividades disponíveis no ambiente de forma 

introdutória. Esta concepção de curso trabalha em uma perspectiva educacional condizente com 

as demandas atuais. 

O curso está estruturado na forma de tópicos dependentes com uma estrutura linear acerca das 

ferramentas de comunicação síncronas e assíncronas, além da Legislação em EaD, sendo que 

para realizar uma atividade subsequente é preciso finalizar o tópico anterior. 

Início do curso: 03/08/2020 (segunda-feira) 
Término do curso: 09/08/2020 (domingo) 
 

Não haverá prorrogação do prazo do curso, mas ficaremos atentos aos períodos de possíveis 

instabilidades da plataforma. Não seremos responsáveis por queda de energia, falta de internet 

ou problemas com equipamentos eletrônicos de uso pessoal. Por isso, não deixe para realizar 

suas atividades no último dia.  

Segue o link para módulo de como acessar o Moodle 

https://drive.google.com/file/d/1lFE7k-sV-7X-dTq1288GWDAGfP_lnmvt/view?usp=sharing 

Endereço de acesso ao Moodle: http://moodle2.unifap.br/ 

Atenção: acesso para quem não tem cadastro no Moodle da UNIFAP. 
USUÁRIO: CPF 
SENHA: CPF 
 
Atenção: Para quem já possui cadastro no Moodle UNIFAP. 
USUÁRIO: CPF 
SENHA: senha pessoal já alterada quando realizou o seu primeiro acesso. 
 
Caso o candidato tenha problema com acesso ao curso, orientamos que seja enviado um e-mail 
para o seguinte endereço: deadunifap@gmail.com com urgência. Estaremos acompanhando 
durante toda segunda-feira, dia 03/08/2020 aos casos que necessitem de suporte.  
 
Bons estudos! 
 
At.te., 
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