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Processo Seletivo para o PPGE/UFSC – 2017 – Doutorado 

Tutorial para Acesso ao Moodle do PPGE – 2017  

Candidatos – Fase 1 
 

O Moodle é um sistema para gerenciamento de cursos ou, também, um ambiente virtual de 
ensino e aprendizagem (AVEA).  

1. Acesso a Plataforma Moodle 
Para acessar a Plataforma Moodle, o candidato deverá:  
a) Entrar no site <http://ppge.ufsc.br/moodle>.  

 
b) No canto superior direito clicar em “Acessar”.Preencher os campos “Identificação de Usuário” com o 
seu número de inscrição no Processo Seletivo do PPGE/2017. Para preencher a “Senha”utilize a sua data 
de nascimento conforme cadastrado no site de inscrição do Processo Seletivo do PPGE/2017, por 
exemplo, 31/02/1900, utilizando inclusive as barras da data. 

 
  

http://www.ppge.ufsc.br/�
mailto:ppge@contato.ufsc.br�
http://ppge.ufsc.br/moodle�
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Obs.: Sendo o seu primeiro acesso, você deverá redefinir a sua senha de acesso para uma nova senha, da 
sua escolha, que deverá ser utilizada em todos os acessos futuros. Anote a sua senha e um local 
seguro!Após, clicar em “Salvar mudanças” para que a alteração na sua senha seja efetuada.  

 

c) Para retornar à página inicial do processo seletivo do PPGE/UFSC, sempre que desejar, acesse o 
Painel “Navegação”, no canto superior esquerdo da tela, para clicar em “Página inicial do site”. 

 

http://www.ppge.ufsc.br/�
mailto:ppge@contato.ufsc.br�
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d) Em seguida, clicar sobre o nome da Linha de Pesquisa à qual você está inscrito no Processo 
Seletivo, por exemplo, “Linha Educação e Infância - Fase 1 - Documentos e Projeto de Tese - 2017”. 
Obs.: Somente será listada a Linha de Pesquisa do PPGE para a qual você se inscreveu. 

  
e) Sugerimos que você previamente digitalize em formato PDF todos os documentos necessários, 
nomeando os arquivos adequadamente de acordo com sua  INSCRIÇÃO E  FUNÇÃO, por exemplo, 
Assim, os arquivos devem ser nomeados como: número de inscrição, seguido do tipo de documento 
utilizado e salvo em pdf. Ex: 0000000identidade, 000000projetotese... (sem espaços, acentos ou 
outro caractere). 

Salve-os em uma pasta ou pendrive para facilitar sua localização na hora de fazer o upload do arquivo 
dentro do Moodle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ppge.ufsc.br/�
mailto:ppge@contato.ufsc.br�
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f) O primeiro arquivo a ser enviado é o da Ficha de Inscrição. Selecione a opção “Arquivo digitalizado 
da Ficha de Inscrição”. 

Obs.: Neste item será necessário o envio do arquivo digitalizado da Ficha de Inscrição, no formato 
PDF, a qual foi preenchida online na homepage do Pró-reitoria de Pós-graduação (disponível no 
endereço http://capg.sistemas.ufsc.br/inscricao/ a partir de 05 de Maio de 2017). 

 

g) Abrirá uma nova página onde você deverá clicar em “Editar envio”. 

 

 

 

 

 

http://www.ppge.ufsc.br/�
mailto:ppge@contato.ufsc.br�
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h) Na nova tela, clicar sobre a seta em azul ↓. 

 

  

http://www.ppge.ufsc.br/�
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i) Aparecerá uma nova caixa de diálogo. Clicar sobre o botão “Escolher arquivo” que permitirá a você 
selecionar o arquivo a ser enviado para o Moodle. 

 

j)O arquivo deverá estar em formato PDF e o Moodle pedirá para que você selecione o local no seu 
computador onde o arquivo foi salvo anteriormente. Normalmente, a pasta sugerida será a de 
“Downloads” ou a última pasta (diretório) onde você salvou arquivos com seu navegador de internet. 
Selecione, em seguida, o nome do arquivo desejado e depois, clique em “Abrir”. 

 

Obs.: Na próxima caixa de diálogo, não se esqueça de clicar em “Enviar este arquivo”.  

http://www.ppge.ufsc.br/�
mailto:ppge@contato.ufsc.br�
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k) Confira se o nome do arquivo aparece corretamente dentro da janela e selecione a opção “Salvar 
mudanças”. 

 

l) Caso necessário, você pode substituir o arquivo enviado, até a data limite prevista no edital de 
seleção do PPGE/UFSC para o envio dos arquivos digitalizados. Basta clicar em “Editar envio”. 

Obs.: Feito o envio selecione o próximo passo, clicar em “Arquivos digitalizados da Carteira de 
Identidade e do CPF”.Neste item será necessário o enviodos arquivos digitalizados, no formato PDF, 
da CARTEIRA DE IDENTIDADE(RG) - frente e verso, e do CPF (ou passaporte, no caso de candidatos 
estrangeiros). 

 

  

http://www.ppge.ufsc.br/�
mailto:ppge@contato.ufsc.br�
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m)Clicar em “Adicionar tarefa” e depois repetir os procedimentos indicados na sequência do Item H 
ao Item K deste tutorial, efetuando o upload dos arquivos corretos. 

 

n) Após selecionar o arquivo da Carteira de Identidade, você deve clicar no primeiro ícone 
“Adicionar a...” para abrir novamente a caixa de diálogo que permitirá a seleção do arquivo 
digitalizado do CPF. Após a inclusão do arquivo do CPF selecione a opção “Salvar mudanças”. 

 

  

http://www.ppge.ufsc.br/�
mailto:ppge@contato.ufsc.br�
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o)Caso necessário, você pode substituir os arquivos até a data limite prevista no edital de seleção do 
PPGE/UFSC para o envio dos arquivos digitalizados. Basta clicar em “Editar envio”. 

Obs.: Feito o envio selecione o próximo passo, clicar em “Arquivos digitalizados do Diploma e do 
Histórico Escolar”. Neste item será necessário o envio dos arquivos digitalizados, no formato PDF, do 
DIPLOMA e do HISTÓRICO ESCOLAR do(s) curso(s) de graduação de nível superior. 

 

p) Clicar em “Adicionar tarefa” e depois repetir os procedimentos indicados na sequência do Item H 
ao Item K deste tutorial, efetuando o upload dos arquivos corretos. 

 

http://www.ppge.ufsc.br/�
mailto:ppge@contato.ufsc.br�
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q) Caso necessário, você pode substituir os arquivos até a data limite prevista no edital de seleção do 
PPGE/UFSC para o envio dos arquivos digitalizados. Basta clicar em “Editar envio”. 
Obs.: Feito o envio selecione o próximo passo, clicar em “Arquivo digitalizado do Diploma e do 
Histórico Escolar do Mestrado (se concluído)”. Sendo necessário enviar os arquivos digitalizados do 
DIPLOMA e do HISTÓRICO ESCOLAR do(s) curso(s) de mestrado (se concluídos), no formato PDF. 

 
r) Clicar em “Adicionar tarefa” e depois repetir os procedimentos indicados na sequência do Item H 
ao Item K deste tutorial, efetuando o upload dos arquivos corretos. 

s) Caso necessário, você pode substituir os arquivos até a data limite prevista no edital de seleção do 
PPGE/UFSC para o envio dos arquivos digitalizados. Basta clicar em “Editar envio”. 
 
Obs.: Feito o envio selecione o próximo passo, clicar em “Arquivo digitalizado do Memorial 
Descritivo e Dissertação de Mestrado (Envio da Dissertação Opcional)”. Sendo necessário enviar os 
arquivos digitalizados do MEMORIAL DESCRITIVO (até 10 páginas), contendo análise das 
experiências profissionais e acadêmicas; as razões de escolha do Programa e da Linha de Pesquisa; a 
descrição dos interesses de pesquisa, no formato PDF. 
 
Obs.: Além do memorial descritivo, de forma OPCIONAL, o candidato poderá enviar o arquivo de sua 
dissertação, no formato PDF, caso tenha cursado/concluído o seu curso de mestrado. 

http://www.ppge.ufsc.br/�
mailto:ppge@contato.ufsc.br�
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t) Caso necessário, você pode substituir os arquivos até a data limite prevista no edital de seleção do 
PPGE/UFSC para o envio dos arquivos digitalizados. Basta clicar em “Editar envio”. 
Obs.: Feito o envio selecione o próximo passo, clicar em “Arquivo digitalizado do Currículo Lattes”. 
Sendo necessário enviar o arquivo digitalizado do CURRÍCULO LATTES, no formato PDF. 

 

u) O candidato deverá utilizar a Plataforma Lattes do CNPq e realizar os seguintes procedimentos:  
• Verifique se você possui uma impressora virtual para gerar arquivos PDF. Existem geradores 

de PDF gratuitos como, por exemplo, CutePDFWriter 
(http://www.cutepdf.com/download/CuteWriter.exe )  

• Crie ou atualize seu currículo na Plataforma Lattes do CNPq (http://lattes.cnpq.br)  

http://www.ppge.ufsc.br/�
mailto:ppge@contato.ufsc.br�
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• Utilize a opção de “Imprimir Currículo”, na Plataforma Lattes do CNPq, e selecione a 
Impressora PDF instalada ou a opção “Salvar em PDF” se o seu navegador de internet possuir 
(por exemplo, o navegador Google Chrome). 

Obs.: Alertamos que a atualização do currículo, caso necessário, deve ser realizada com antecedência 
para evitar problemas, já que a atualização na base do CNPq pode não ser imediata. 

 

v) Clicar em “Adicionar tarefa” e depois repetir os procedimentos indicados na sequência do Item H 
ao Item K deste tutorial, efetuando o upload dos arquivos corretos. 

 

w) Caso necessário, você pode substituir o arquivo até a data limite prevista no edital de seleção do 
PPGE/UFSC para o envio do arquivo digitalizado. Basta clicar em “Editar envio”. 

Obs.: Feito o envio selecione o próximo passo, clicar em “Arquivo digitalizado do Projeto de Tese”. 
Sendo necessário enviar o arquivo digitalizado do PROJETO DE TESE, no formato PDF. 

http://www.ppge.ufsc.br/�
mailto:ppge@contato.ufsc.br�
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x) Clicar em “Adicionar tarefa” e depois repetir os procedimentos indicados na sequência do Item H 
ao Item K deste tutorial, efetuando o upload dos arquivos corretos. 
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y) Caso necessário, você pode substituir o arquivo até a data limite prevista no edital de seleção do 
PPGE/UFSC para o envio do arquivo digitalizado. Basta clicar em “Editar envio”. 

 
 
Obs.: A comunicação de eventuais problemas técnicos com a plataforma de inscrição deverá ser realizada 
exclusivamente através do e-mail ppge@contato.ufsc.br. 
Importante: Não serão considerados envio de dúvidas para quaisquer outros endereços eletrônicos. 

Boa sorte! 

http://www.ppge.ufsc.br/�
mailto:ppge@contato.ufsc.br�
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