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OFÍCIO Nº 103/2020/PROGRAD/UFAL 
 
 

Aos/Às Senhores/as Docentes da UFAL 

 

Maceió, 08 de outubro de 2020.

 

Assunto: Orientações para o primeiro contato com os/as alunos/as no Período Letivo Excepcional 

 

Prezados/as Docentes, 

Em nome da Comissão de Tecnologias, formada a partir do GT Acadêmico do Fórum de 

Coordenadores, seguem algumas sugestões para o primeiro contato com os/as alunos/as no 

Período Letivo Excepcional. 

A PROGRAD/NTI, no OFÍCIO CONJUNTO CIRCULAR Nº 01/2020/PROGRAD/NTI/UFAL, recomendou 

o emprego do Moodle Ufal como Ambiente Virtual de Aprendizagem, "AVA institucional da Ufal, 

por suas múltiplas funcionalidades (sincronia com o Sie Web, vinculação ao e-mail institucional, 

implementação e acompanhamento das ofertas e demais atividades acadêmicas pela gestão etc.) 

e também pela possibilidade da inclusão de links para outras ferramentas tecnológicas que o/a 

docente optar pelo uso, a exemplo do link para a sala virtual para as aulas síncronas no Google 

Meet". 

No entanto, os/as professores/as podem optar pelo emprego de outros Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem ou por metodologias que dispensem o AVA (com momentos predominantemente 

síncronos e informações disponibilizadas em sites ou por e-mail, por exemplo). 

Independentemente da metodologia adotada, recomendamos que os/as professores/as realizem 

o primeiro contato com os/as alunos/as matriculados/as na disciplina através do Moodle Ufal. 

Seguem, abaixo, dois tutorias de aproximadamente três minutos, que permitem ao/à professor/a 

realizar este primeiro contato com os/as alunos/as matriculados/as na disciplina pelo Moodle Ufal: 

- Criando disciplinas no Moodle Ufal (Tutorial do SICAM): https://youtu.be/wcfhv9_PnZQ 

- Primeiro acesso ao Moodle Ufal: https://youtu.be/ZB2uGEyRdJY 

 

 

 

https://youtu.be/wcfhv9_PnZQ
https://youtu.be/ZB2uGEyRdJY
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Uma vez tendo acesso ao Moodle Ufal, siga os seguintes passos para enviar uma primeira 

mensagem para os/as alunos/as: 

1) Click na disciplina/curso previamente criado via SICAM: 

 

 

2) Click no botão "Avisos": 
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3) Click no botão "Acrescentar um novo tópico": 

 

 

Abrirá um ambiente com espaços para: "Assunto", "Mensagem" e "Anexo". Uma vez 

preenchidas estas informações, basta clicar no botão "Enviar mensagem ao fórum". Esta 

mensagem estará disponível no Moodle Ufal para os/as alunos/as matriculados/as na disciplina, e 

depois de algum tempo, chegará aos e-mails destes/as alunos/as e do/a professor/a (e-mails 

cadastrados no Sistema Acadêmico). 

Nesta primeira mensagem, podem ser dadas  orientações gerais aos/às alunos/as, 

incluindo os links das ferramentas que serão adotadas pelo/a professor/a na disciplina (Google 

Classroom, Sites, Vídeos, etc.), link do primeiro momento síncrono (Google Meet, Zoom, WebConf 

RNP, etc.), o Plano de Ensino da disciplina como anexo e outras informações que o/a professor/a 

considerar pertinente. 

Recomenda-se que o envio da primeira mensagem seja no dia 12 de outubro, dia anterior 

ao início das aulas do Período Letivo Excepcional, e que esta seja reenviada no dia 16 de outubro, 

após o período de ajustes de matrículas e matrículas em vagas remanescentes. 

Para mais informações, segue o link de uma reportagem da Ufal na qual o NTI explica como 

utilizar as principais ferramentas institucionais no PLE: 

https://ufal.br/servidor/noticias/2020/10/nti-explica-como-utilizar-as-principais-ferramentas-para-uso-no-ple 

 

https://ufal.br/servidor/noticias/2020/10/nti-explica-como-utilizar-as-principais-ferramentas-para-uso-no-ple
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Atenciosamente. 

Comissão de Tecnologias - Grupo de Trabalho do Fórum de Coordenadores 
(Portaria nº 156-PROGRAD/UFAL, de 23 de setembro de 2020)  
Márcio André Araújo Cavalcante  
Reinaldo Cabral Silva Filho 
Rosana Sarita de Araújo 
Wellinsilvio Costa dos Santos  
Willamys Cristiano Soares Silva 
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