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Passos iniciais para acesso ao Curso

Passos iniciais para acesso ao Curso 

Olá, bem vind@ aos primeiros passos. A partir de agora vamos conhecer e aprender a utilizar al-
gumas funções e ferramentas da plataforma que abriga nosso ambiente virtual de aprendizagem. 

Acesso ao curso pelo portal COMFOR/UNIFESP 
Acesse http://comfor.unifesp.br/

(Portal COMFOR/UNIFESP_Figura.1)

Antes de acessar o curso, acostume-se a ler os comunicados na parte central da página que são 
publicados pela Coordenação.

Na barra superior da página encontra-se a área para se conectar ao curso (Figura 2). Insira seu 
“usuário” e sua “senha”, selecione o curso em que está matriculad@ e clique em “Acessar”. 
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(Conectar ao curso_Figura.2)

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

A figura 3 mostra a página de entrada no curso, que identificamos como sendo a Área Co-
mum” do curso.

(Tela Principal_Figura.3)
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Identificando as áreas da Figura 3: 

a) Bloco identificado como “Informações”: recomendamos que leia integralmente cada 
tópico do ”Guia do Participante”  e o “Calendário do Curso” que contém informações im-
portantes que deve ser do conhecimento do aluno.

Pelo “Guia do Participante” o aluno saberá como o curso está organizado, quais os módulos 
que o compõe, os pesos de cada atividade, as regras para o cálculo das notas finais de cada 
módulo, comenta também sobre o Trabalho de Conclusão de curso (TCC), dá dicas de rotina 
de estudo, dentre outras informações importantes. Leia com atenção para se apropriar dessas 
informações. 

Todo o material do curso está disponibilizado em versão online e também pode ser impresso, 
fica a critério do aluno imprimir, caso sinta necessidade.

Outro item muito importante a observar é o calendário do curso que contém a cronologia das 
unidades de estudo, bem como quando acontecerão as atividades que valem nota. Anote as 
datas dos encontros presenciais e se programe para não faltar, pois de acordo com as orienta-
ções no “Guia do Participante”, o aluno deverá ter 75% de presença nos encontros presenciais.

b) Bloco identificado como “Secretaria online” (Fig. 4): Somente após ter sua matrícula 
efetivada no curso, o aluno poderá emitir uma declaração de matrícula de forma automáti-
ca pelo próprio ambiente virtual. Também poderá acompanhar o registro de seu compare-
cimento nos encontros presenciais e emitir uma declaração de comparecimento. Um outro 
item importante é o “Monitoramento de participação nas unidades” (Figura 4), que irá 
mostrar ao aluno as suas notas, gradativamente de acordo com a realização de atividades 
avaliativas. Desta forma o aluno pode ir acompanhando seu rendimento e sanar dúvidas 
no momento em que as notas são publicadas. Ao final do curso terá o histórico escolar, 
onde para cada módulo aparecerá a nota e a situação no curso.

(Secretaria online_Figura.4)

c) Bloco identificado como “Espaço para interação” (Fig. 5): O aluno deve sempre olhar 
para esse espaço e verificar as mensagens no “Quadro de avisos do curso” (Figura 5). Sur-
gindo a necessidade de fazer algum comunicado geral aos alunos, a Coordenação do curso 
publicará nesse espaço. Portanto, fique atento. Um fórum é destinado a interação entre os 
participantes do mesmo grupo e o seu tutor. No fórum “Café virtual” todos os participantes 
do curso podem interagir, é um espaço aberto onde assuntos diversos podem ser discuti-
dos, dentro das boas condutas como é mencionado no “Guia do participante”.
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(Espaço de Interação_Figura.5)

Ambientação ao Moodle 
Ao iniciar no curso, o aluno participará da unidade de “Ambientação do Moodle” ou seja, 
ficará de uma a três semanas se ambientando ao curso e aprendendo as boas práticas e como 
navegar no ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Aprenderá a utilizar os recursos dispo-
nibilizados pelo AVA que serão muito utilizados no decorrer do curso. É nessa unidade que 
poderá se apresentar e interagir com os colegas e o tutor. Participe!

Lembre-se: Havendo dúvidas reporte-se primeiramente ao seu tutor. Caso não consiga solucionar 
o problema a equipe de suporte estará à disposição pelo email: suporte.comfor@unifesp.br

Desejamos um ótimo curso e Muito sucesso! 

A Coordenação 

COMFOR/UNIFESP


