
Ambiente Virtual de Aprendizagem
Plataforma Moodle

Como acessar 
o AVA da 
UEMG?

O Moodle é um Ambiente Virtual de Aprendizagem-AVA que possibilita interações entre 
docentes e estudantes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem a distância. Durante 
o período de atividades do ensino remoto utilizaremos os recursos assíncronos do 
Moodle/UEMG.

Você será direcionado para a página de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem do 
Moodle/UEMG. No centro da tela há o local para acesso ao AVA, digite o número do seu 
CPF (sem pontos ou traços) nos campos usuário e senha e clique em ENTRAR.

*No primeiro acesso ao AVA o estudante alterará sua senha para outra de sua 
escolha.

Acesse o site: ava.uemg.br

O Moodle possui versão Mobile para celulares e tablet’s. Para utilizar a versão Moodle 
Mobile, baixe esse aplicativo da loja (store) no seu celular e faça o upload.

Ao finalizar o upload do aplicativo, clique no ícone a seguir que estará disponível na tela do 
seu celular:

O aplicativo abrirá uma tela para que você informe o endereço da plataforma Moodle que 
você deseja acessar. Digite o endereço ava.uemg.br e clique em Conectar.

Na sequência, digite seu login (CPF) e senha de acesso à plataforma Moodle e 
clique em ENTRAR.

As disciplinas do curso em que você se encontra matriculado estarão disponíveis 
para o desenvolvimento das atividades do ensino remoto.

1 - Primeira forma de acesso à plataforma

2 - Segunda forma de acesso à plataforma

Bons estudos!
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O AVA apresenta, em sua página inicial, de forma alternada, cada uma das 20 
Unidades Acadêmicas que compõem a UEMG. A página apresentada poderá ter o 
fundo amarelo, vermelho ou azul. A cada novo acesso, a plataforma sorteará uma cor 
de fundo (que representa as cores da Universidade) e a imagem de uma Unidade 
Acadêmica.


