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Pós-Graduação em Internet das Coisas 

 

Tutorial para acessar o Moodle institucional e realizar a primeira 

etapa do processo seletivo do curso de Especialização em IoT 

 

A primeira etapa da avaliação online será realizada pela plataforma Moodle. Todos os 

candidatos receberam pelo e-mail informado no ato da inscrição um nome de usuário 

e uma senha padrão. Estas informações serão utilizadas para realizar o primeiro acesso 

ao Moodle.  

OBS: NO PRIMEIRO ACESSO À PLATAFORMA, O CANDIDATO DEVERÁ REDEFINIR A 

SENHA. 

 

Instruções para acessar o Moodle. 

Para acessar o Moodle abra o seu navegador em digite o seguinte endereço:  

http://moodle.ctd.ifsp.edu.br 

Ao acessar o endereço acima descrito aparecerá a tela exibida na imagem a seguir. 

Siga exatamente os passos a seguir.  

Passo 1: Tela Inicial do Moodle. Após digitar o endereço previamente descrito, 

aparecerá a Tela inicial do Moodle. Vá para o passo 2. 
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Passo 2: O candidato deverá informar o usuário e a senha (previamente enviado por e-

mail) no local apontado pela seta vermelha. Após isso, clique em Acessar. Vá para o 

passo 3. 

 

 

Passo 3: Após efetuar o login no Moodle, aparecerá a tela para que o candidato possa 

trocar a senha padrão. O usuário DEVERÁ trocar modificar a senha padrão (atual) 

respeitando as regras para criação de senha: A senha deve ter ao menos 8 caracteres, 

ao mesmo 1 digito(s), ao menos 1 letra(s) maiúscula, no mínimo 1 caractere(s) não 

alfa-numérico, como *,  - , ou #. Vá para o passo 4. 
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Passo 4: Uma vez trocada a senha clique em “Continuar”. Vá para o passo 5. 

 

 

Passo 5: Aparecerá a seguinte imagem do Moodle. Clique em “TSTCurso” como indicado 

pela seta vermelha. Vá para o passo 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IFSP - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 
Câmpus Catanduva 

 

 

Passo 6: Para acessar a prova, clique em “Processo Seletivo – Pós-Graduação em IoT – 

IFSP campus Catanduva”, como indicado pela seta vermelha. A prova estará disponível 

para ser realizada apenas na data e horário marcado pelo edital, dia 13/03/2021. Início 

da prova: 13h30m. Fim da prova: 15h:30m. 

 

 

No dia da prova, ao executar o passo 6, aparecerá a tela mostrada no passo 7 para 

iniciar a prova. Vá para o passo 7.  

Passo 7: Para iniciar a prova, o candidato deverá clicar em “Tentar responder o 

questionário agora” como indicado pela seta vermelha. Será permitida apenas 1 

tentativa para responder a prova. Vá para o passo 8. 

 

 

As perguntas serão exibidas para que os candidatos possam respondê-las.  
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Passo 8: Uma vez respondida todas as questões, o candidato irá clicar no botão 

“Finalizar Tentativa”. Vá para o passo 9. 

 

Passo 9: Após concluir a etapa anterior, aparecerá a tela como mostrada na imagem 

abaixo, onde o candidato poderá observar se respondeu todas as questões. Esta 

observação é feita no canto superior direito no quadro “Navegação do questionário”. 

No exemplo abaixo, a questão 19 não foi respondida, pois é possível observar que o 

“quadrado com o número 19” está em branco, diferente das outras questões. Com isso, 

o candidato poderá responder à referida questão. Ao responder todas as respostas, vá 

para o passo 10. 

 

 

 

Passo 10: Uma vez respondidas todas as questões, candidato deverá clicar no botão 

“Enviar tudo e terminar”, como indicado pela seta vermelha. Vá para o passo 11. 
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Passo 11: Após ter clicado no botão “Enviar tudo e terminar”, uma janela de 

confirmação irá aparecer. Clique em “Enviar tudo e terminar” como indicado pela seta 

vermelha. Vá para o passo 12. 

 

 

 

Passo 12: Executado o passo anterior, a tela abaixo será exibida, contendo a informação 

“Estado Finalizado”, como indicado pela seta vermelha. Clique no botão “Voltar ao 

curso”, como sinalizado pela seta azul. Vá para o passo 13. 
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Passo 13: Para fazer o logout do Moodle, clique no menu que se encontra no canto superior 

direito, como indicado pela seta vermelha. Vá para o passo 14. 

 

 

 

Passo 14: Aparecerá o menu como exibido na Figura abaixo, e clique em “Sair”.  

 

 

 


