Quero mudar meu perfil

Na página inicial de sua disciplina, vá
até o Bloco Configurações localizado no
canto inferior direito e clique em Minhas
Configurações de Perfil, e em seguida
Modificar perfil.

1.

2.
4.
6.

2.

Os campos Nome e Sobrenome só poderão
ser alterados pela equipe técnica. Se
porventura eles estiverem errados entre em
contato com o suporte.

3.

Endereço de e-mail: digite o e-mail que
deseja receber notificações. Este é um campo
obrigatório.

4.

Mostrar o endereço de e-mail existe
as seguintes opões: “Esconder e-mail
completamente”, onde os usuários não
visualizarão seu e-mail, “Apenas os
participantes do curso poderão ver meu
endereço de e-mail” e “Permitir que todos
vejam meu enderço de e-mail”.
Avalie e escolha a opção mais adequada

8.

Zona de fuso horário: orientamos que fique
marcado como “hora do servidor”, pois assim
será utilizada o horário de Brasília como
padrão.
Idioma: escolha o idioma que deseja utilizar
nos menus de navegação do Moodle.

9.

O campo Descrição permite a inserção de
um texto de apresentação. Ele será exibido
na página de seu perfil de usuário para que
outras pessoas possam ver.

11.

No formulário Dados complementares:
Informe seu CPF, curso e vínculo. Esses
dados são obrigatórios.

12.

Clique em Atualizar perfil para confirmar
suas atualizações.

3.
5.

7.
8.
9.

5.

Formato de e-mail: deixe sempre na opção
“formato html”.

6.

Tipo de compilação de e-mail: recomendamos o uso da opção completo, pois assim
será enviado apenas um e-mail diariamente
com as mensagens dos fóruns .

7.

Cidade/Município: digite o local que reside
atualmente. Este é um campo obrigatório.
País: digite o nome do seu país. Este também
é um campo obrigatório.

10.

No formulário Imagem do Usuário existem
dois campos:
Imagem atual: nova Imagem é local onde
você poderá enviar sua foto. A foto deve estar
salva em seu computador e ter o formato
JPEG.
Descrição da imagem: insira as informações
que considerar relevante (como por exemplo
local e data da foto).

