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ORIENTAÇÕES PARA ACESSO AO  
AMBIENTE VIRTUAL DE ENSINO E APRENDIZAGEM (AVEA) 

 

 
Como obter a senha de acesso? 
 
Passo 1: Na página inicial do Curso, localize “Acesso Moodle 2.X” e clique em “Obter sua senha”. 

 
 
Passo 2: Você será direcionado a uma tela semelhante à apresentada abaixo.  

 

Passo 3: No campo “Identificador de usuário” insira o número de sua matrícula, o qual pode ser 
obtido na relação de “Pré-matriculados”, também disponibilizada na página inicial do Curso ( a 
relação está publicada por Polo, localize o seu). 
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Passo 4: Após informar o número de matrícula, clique em “Buscar”.  
 
Passo 5: Uma tela semelhante a inserida abaixo será aberta. Clique em “Continuar”. 

 
 
Passo 6: O Moodle encaminhará para seu email um pedido de confirmação de forma a garantir 
que foi você mesmo que fez a solicitação da senha. Clique no link disponibilizado para confirmar a 
solicitação. O email no qual você receberá o pedido de confirmação será àquele informado no 
formulário de inscrição do Curso.  
 
Passo 7: Confirmada a solicitação, o Moodle lhe encaminhará uma segunda mensagem, via email, 
com a nova senha.  
 
Passo 8: Na página do Curso, em “Acesso Moodle 2.X”, insira a nova senha no respectivo campo e 
o número de sua matrícula no campo “Identificação”. 
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Passo 9: Seja bem-vindo ao AVEA do Curso de Gestão da Assistência Farmacêutica – Educação a 
distância! É recomendável que, no seu primeiro acesso ao AVEA, você altere sua senha no menu 
“Configurações”, localizado ao lado esquerdo da tela inicial. 

 
 
Passo 10: Para acessos futuros, basta você digitar o seu número de matrícula no campo 
“Identificação” e sua senha no local correspondente. Informações adicionais poderão ser obtidas 
por meio do email farmacia.ead@contato.ufsc.br 


