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TUTORIAL DE ACESSO AO MOODLE DA UERR 

                                  

Para acessar o Moodle da UERR, utilize o link: https://moodle.uerr.edu.br 

 

Ou no portal da UERR (www.uerr.edu.br) vá até o banner  

 
 

Na tela inicial do Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle) entre 

com login e senha (foi enviado por e-mail) 

 

 
Caso não tenha login e senha ou tenha dificuldade no acesso ao Moodle, 

por gentileza, entre em contato com nead@uerr.edu.br. 

 

- Observe que no Moodle os cursos estão agrupados por pastas em áreas 

temáticas. Logo na primeira tela, podemos observar que existem as 

pastas: Disciplinas de Graduação, Cursos de Extensão, Projetos de 

Pesquisa, Sala dos Egressos e Mestrado. 

 

Ao efetuar login e senha, na próxima tela, clique na pasta Cursos de 

Extensão! 

https://moodle.uerr.edu.br/
http://www.uerr.edu.br/
mailto:nead@uerr.edu.br
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Após clicar em “Cursos de Extensão” procure o curso intitulado: 

“Capacitação e formação de Professores: Diretrizes para produção 

de Material Didático para Educação a Distância” 

 

 
 

Lembre-se!! Você está matriculado somente neste curso, logo não 

conseguirá navegar nos demais cursos que estão visíveis para você. 

 

Clique sobre o curso em destaque “Capacitação e formação de 

Professores: Diretrizes para produção de Material Didático para 

Educação a Distância”. 
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Esta é a sua sala de aula virtual  

 
 

Todas as tarefas, atividades e conteúdos estarão nesta sala de aula 

virtual. De acordo com o desenvolvimento das atividades e tarefas, 

os conteúdos vão sendo habilitados.  

 

Para sua maior comodidade em caso de dúvidas, pode ser enviado e-

mail para nead@uerr.edu.br ou ainda pode-se procurar os 

monitores do Laboratório de Informática (matutino e vespertino). 
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