BEM-VINDOS AO

moodle@fct
https://moodle.fct.unl.pt
O Moodle@FCT é a plataforma de e-learning suportada pela FCT NOVA,
destinada a apoiar e potenciar o trabalho no âmbito das unidades curriculares
da Faculdade, funcionalidades para gerir e organizar os conteúdos educativos,
promover a colaboração entre alunos ou testar conhecimentos.
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ACEDE AO MOODLE@FCT utilizando as tuas credenciais CLIP. Só conseguirás
aceder depois de fazeres login no CLIP e acederes ao teu e-mail da FCT @campus.fct.unl.pt
Para entrares, insere o teu Nome de utilizador e a Senha, no bloco “Entrar” (A),
no canto superior direito da página.
ENCONTRA AS TUAS DISCIPLINAS através do bloco “Pesquisar Páginas” (B) ou
“Categorias de Disciplinas” (C), na barra lateral do lado direito da página
Moodle@FCT.
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Podes ADICIONAR UMA FOTOGRAFIA DE PERFIL. Após o login no Moodle, clica
em cima do teu nome no canto superior direito da página e escolha a opção
“Perfil”. Depois, clica em “Editar perfil”.
No campo Fotografia do utilizador, e Nova imagem, clica em “Adicionar Ficheiro”
e escolhe a fotografia a partir do teu computador.
Clica no fim em “Atualizar perfil”.

“MAS PARA QUE SERVE TUDO ISTO?!”
VANTAGENS
1. Aceder à bibliografia das disciplinas e outros materiais de estudo num
ambiente online, reduzindo o consumo de papel e libertando os teus braços de
dossiers cheios com fotocópias.
2. Comunicar mais facilmente com os teus professores e colegas através de
chats, fóruns (com eco de e-mail) e mensagens.

3. Realizar exercícios e testes de avaliação, cujos resultados são apresentados de
imediato e assim muitas vezes não precisar de esperar pelas correção “à mão” do
teu professor.
4. Estar sempre atualizado sobre trabalhos académicos e notícias sobre a
faculdade, através de email ou RSS.
5. Desenvolver o teu portefólio e espaços de interação com os teus colegas de
licenciatura ou de mestrado.

MAIS SOBRE O MOODLE@FCT
A funcionar desde 2004, o Moodle@FCT disponibiliza um espaço de ensino,
aprendizagem e colaboração entre Alunos, Professores e Funcionários da FCT.
Este é o teu espaço online para aprenderes e colaborares com os teus colegas e
professores da FCT.
Encontrarás no Moodle@FCT as páginas de disciplinas, páginas de projetos e
supervisão de dissertações. Mas também podes ser um editor ativo em páginas
de grupos de alunos de licenciaturas e portefólios pessoais.
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