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Apresentação 

 

Esse Manual, que chega hoje às suas mãos, é um roteiro das principais questões que 

você, como tutor ou tutora, precisa saber sobre os objetivos do curso, seu conteúdo, suas 

ferramentas e, principalmente, sobre o que é esperado da atividade de tutoria. 

Para alcançar um maior número de militantes por todo o Brasil, o curso foi estruturado 

em um formato semi-presencial, em que encontros presenciais entre participantes, professores, 

lideranças políticas e tutoria são combinados com atividades em uma plataforma de Educação 

à Distância – EaD. 

 

O Curso: objetivos, público alvo, dinâmica e carga horária  

O curso tem dois objetivos principais. O primeiro deles é congregar a militância de 

esquerda (organizada ou dispersa) para um debate político sobre o Estado brasileiro, passando 

por temas como movimentos sociais, sindicalismo, políticas transversais, autores clássicos, 

análise de conjuntura e planejamento, subsidiando a discussão com conteúdos técnicos e 

críticos. O segundo, despertar, em caráter introdutório, o interesse da militância de esquerda 

para o aprofundamento da análise sobre estes grandes temas. 

O público alvo do curso é a militância de esquerda, seja ela partidária, sindical ou 

proveniente de movimentos sociais e estudantis. Não é exigida formação universitária. É 

necessário, contudo, ter acesso às ferramentas de Internet, além de ter conhecimento básico 

sobre elas, ou disponibilidade e interesse para o aprendizado. 

 

O curso é organizado da seguinte forma: 

 Aula Inaugural Presencial 

Duração de 4 horas: palestra, conteúdo programático e apresentação do sistema; 

 Aulas online 

Duração de 90 horas; 15 aulas temáticas; 

 Oficinas Temáticas Presenciais 

Duração de 12 horas dividas em 3 oficinas presenciais a cada 4 aulas; 

 Aula de Encerramento Presencial 

Duração de 4 horas: palestra, atividades programáticas; entrega de certificados. 

 

Total de 110 horas 

 

Entendendo a dinâmica do curso 

Depois de conhecer a estrutura, é importante conhecer cada parte que compõe o 

curso. 

A primeira parte é a aula inaugural, que tem como objetivo, além de dar as boas-vindas 

a todos, demonstrar aos participantes como utilizar o sistema Moodle (a plataforma EaD 
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utilizada). Nesse primeiro encontro, também ocorre uma aula inaugural com professores ou 

lideranças convidadas.  

Depois, inicia-se a parte de educação à distância do curso. Cada aula contém uma 

vídeo-aula de cerca de 15 a 20 minutos. Além disso, toda aula é composta de leituras 

obrigatórias, de cerca de 20 páginas.  

Em todas as aulas existem atividades. Elas são fundamentais para o processo de 

avaliação dos participante no curso e, para serem respondidas, é necessário assistir à vídeo-

aula e realizar a leitura do texto obrigatório e do texto introdutório, se houver. São 5 questões, 

por aula, que podem ser de múltipla escolha ou de verdadeiro ou falso. É possível, com a 

correção das questões, ao fim da realização das atividades, conhecer a justificativa da resposta 

do gabarito, através dos comentários. 

A terceira parte do curso são as oficinas presenciais, onde serão debatidos temas 

específicos. As oficinas são importantes para a realização de debates entre os participantes e 

para tirar dúvidas sobre a plataforma e o conteúdo do curso. 

A última parte do curso é o encerramento, que tem como objetivo não só a avaliação 

do curso pelos participantes, mas também oferecer uma aula com professores ou lideranças 

convidaas, elaborar uma atividade de avaliação do curso e distribuir os certificados aos 

concluintes do curso. 

 

Acesso à plataforma, inscrições e aula inaugural 

Só inscritos acessam o curso na plataforma. A inscrição deve ser feita pela ficha do site da 

Fundação e só será validada com a presença obrigatória na aula inaugural. Sem a inscrição 

não é possível acessar a plataforma do curso. 

 

Inscrições 

 

Portanto, se você ainda não fez sua inscrição, entre no site abaixo, preencha seus dados e 

clique em sua turma: 

 

Entre no site: http://difusao.fpabramo.org.br/inscricoes/  

 

Somente assinar a lista de presença na abertura não garante a inserção no sistema, por isto as 

inscrições permanecerão abertas por pelo menos mais um dia útil após a abertura presencial. 

 

Atenção: os dados inseridos na inscrição são os mesmos que constarão do sistema e do 

certificado, fique atento e digite tudo corretamente. 

 

http://difusao.fpabramo.org.br/inscricoes/
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Lembre ainda que cada participante deve ter seu email próprio, não podem existir dois 

participantes com o mesmo email no sistema. Mesmo que você queira ajudar alguém que não 

tem email, o sistema não aceita dois participantes com o mesmo email. 

 

Em síntese, para ser inserido no sistema, você deve: 

 

1. fazer a inscrição no site  

2. assinar a lista de presença na abertura presencial 

 

Ao final do processo, verifique se recebeu a mensagem de confirmação da sua inscrição no 

site e por email como imagem abaixo: 

 

 

 

Conhecendo e acessando o sistema Moodle 
 

Conhecendo o sistema em quatro passos 

 

 Passo 1. Acesso ao site 

Entre no site: ead.fpabramo.org.br     

Você pode copiar o link acima, sem as aspas, e clicar em “ir” ou “enter” no seu 

computador. 

DICA: Salve em seus favoritos para facilitar o acesso. 

 

IMPORTANTE:  

Há um prazo de 72 horas após a aula inaugural para o sistema ficar disponível.  

Note que a inserção de participantes no sistema ocorre somente em dois momentos: 

1. 72 horas após a abertura para quem fez inscrição e foi na abertura; 

2. uma semana depois para quem fizer inscrição posterior à abertura e/ou 

justificar ausência na abertura. 
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 Passo 2. Cadastramento de login, senha e alteração de perfil 

Ao entrar no site, você irá se deparar com uma tela semelhante à próxima imagem: 

 

 

 

Para o seu primeiro acesso, você deverá utilizar o login e a senha descritas abaixo: 

 

A senha e o login de primeiro acesso serão padrão para todos os participantes. 

Login: CPF do participante sem traços ou pontos, apenas os números, e, se o CPF iniciar com 

0, ignorar este primeiro 0. 

Senha: changeme 

 

O sistema irá lhe direcionar para a seguinte tela, para mudar a senha provisória para uma 

definitiva:  
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Preencha corretamente a senha atual e a nova senha e clique em “Salvar mudanças”. Esta 

mudança de senha é obrigatória. Sem essa alteração você não conseguirá utilizar o sistema.  

 

DICAS: Toda vez que for necessário acessar o sistema, você deverá preencher “identificação 

de usuário” e “senha”. Guarde sua senha em local seguro. Se você utiliza seu computador 

pessoal e não tem risco de segurança, solicite que o seu usuário e senha sejam salvos 

automaticamente. 

 

Caso você já esteja cadastrado e tenha esquecido o seu usuário e senha, você deve clicar na 

opção “esqueceu seu usuário ou senha?”. Você poderá fazer o seu ativamento por meio do seu 

e mail cadastrado ou identificação de usuário. 

 

Após alterar a senha, parabéns! Você acaba de acessar pela primeira vez o sistema. A tela 

inicial do curso, que você poderá ver em seu computador, é semelhante à imagem seguinte: 

 

 

 

Na tela inicial, você deverá modificar seu perfil. Para isso, clique no seu nome, que isso ativará 

a tela indicada acima à direita (“Perfil”). Clique em “perfil” para abrir a página com os seus 

dados e o lugar para colocar sua foto. Altere o que achar necessário, coloque sua foto e clique 

em “atualizar perfil” para salvar as mudanças. 

 

Agora, vamos conhecer a plataforma. 
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 Passo 3. Por dentro do sistema 

Quando você entrar no sistema com seu login e senha, você deverá ver, no seu 

computador, uma imagem semelhante a que consta a seguir. 

 

 

 

Na próxima tela vemos, em destaque, os espaços em que a tutoria e os participantes poderão 

contribuir com postagens, apresentações, notícias e mensagens:  

 

 

 

É importante ficar atento às novas publicações que aparecerem nesses espaços, pois poderão 

conter mensagens importantes para o andamento do curso e para o debate entre os 

participantes. 
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 Passo 4. Acessando aulas, conteúdo e atividades 

Na tela inicial você verá uma imagem parecida com a que consta a seguir: 

 

 

 

Para acessar as informações de uma aula, você deve clicar nela. Ao fazer isso, você será 

remetido para uma tela como a próxima: 

 

 

 

Como é possível ver na imagem anterior, ao clicar em uma aula abrirá o vídeo dessa aula e, 

embaixo do vídeo, constarão os links para todos os textos, obrigatórios e complementares, e 

para as atividades. 
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Sobre as atividades, é importante lembrar que os participantes devem realizar, 

obrigatoriamente, todas as atividades, para encerrar uma aula. 

Na página de cada aula há um link para as atividades, como visto na imagem anterior. Ao clicar 

nele, abrirá uma tela semelhante à da próxima imagem. 

 

 

 

Ao clicar em “pré-visualizar” o participante terá acesso ao questionário, a ser respondido, como 

consta na seguinte imagem. 

 

 

 

 

Ao clicar em próximo aparecerá o resumo das tentativas, como na tela a seguir. 
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Caso o participante tenha acabado as atividades, deve clicar em “enviar tudo e terminar” e 

depois em “terminar revisão” para enviar as respostas. As atividades podem ser feitas quantas 

vezes forem necessárias, mas é importante ressaltar que as alternativas se misturam a cada 

tentativa e que a nota mínima por atividade é 6,0. No resumo das atividades, podem ser 

visualizadas as tentativas já realizadas e as notas alcançadas por tentativa. Somente a nota 

mais alta será considerada para fins de certificação. 

 

 

Avaliação dos participantes no curso e certificação 
 

O processo de avaliação é aula-a-aula. A certificação considera o processo de 

avaliação e a presença no curso. Só é certificada a participação quando se cumprem os 2 

critérios indicados abaixo, que devem ser observados conjuntamente: 

 

 Nota mínima geral igual a 6 (seis), fazendo no mínimo 12 das 15 aulas; e 

 Presença obrigatória na aula inaugural e no encerramento.  

 

 

 

 

A partir desses pontos explicados nesse manual vocês poderão acompanhar o curso 

com maior facilidade. Esperamos que realizem um excelente curso! 

 

Equipe Difusão em Gestão Pública e Resistência ao Golpe 

 

 

 

 

Contato 

 

Suporte da plataforma: suporte.ead@fpabramo.org.br 

Equipe Difusão em Gestão Pública e Resistência ao Golpe: difusão@fpabramo.org.br 

mailto:suporte.ead@fpabramo.org.br

