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1) O número da matrícula

2) O número do CPF

Antes de acessar o MOODLE é preciso realizar alguns procedimentos.

Nesta seção vamos apresentar os seguintes passos: 

1) Ativar o e-mail institucional (Para os alunos que ainda não ativaram)

2) Redefinir senha do MOODLE

3) Acessar o MOODLE

Para ter acesso ao MOODLE do IFRS-Sertão, o aluno precisa ter em mãos os seguintes dados:

Acesso ao MOODLE pelo aluno
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Para acessar o GMAIL abra o seu navegador preferido

Acessar o GMAIL

Digite: www.gmail.com
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Para fazer o login digite: 

o número da sua matrícula + @aluno.sertao.ifrs.edu.br

EX.: 202012345@aluno.sertao.ifrs.edu.br

Ao acessar o gmail, você fará o login:

Para o primeiro acesso, a senha é o

número do seu CPF

20206554321@aluno.sertao.ifrs.edu.br 00011122233

Este número deve ser

substituído pelo número da

SUA MATRÍCULA (sem os
zeros à esquerda)
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Redefinir senha do GMAIL

Logo após o login, vai aparecer

uma nova janela, pedindo para que

você redefina sua senha do

GMAIL. 

Escolha uma senha e anote em

algum lugar; não perca esta
senha!!!

Pronto!!! Agora você ativou a sua conta no GMAIL. Sempre que for acessar sua conta precisará:

do seu e-mail institucional: nºdamatrícula@aluno.sertao.ifrs.edu.br
e da sua senha: esta que acabou de criar
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Como obter a senha do MOODLE

Para definir a senha do MOODLE acesse senha.sertao.ifrs.edu.br/moodle

Digite o número da sua Matrícula (SEM OS ZEROS À ESQUERDA)

Digite o seu e-mail institucional

Este procedimento irá enviar uma mensagem para o

seu e-mail institucional; acesse o e-mail e redefina a

senha.
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https://senhadc.sertao.ifrs.edu.br/index.php?action=sendtoken


Como obter a senha do MOODLE

Acesse seu e-mail institucional e encontre a

mensagem enviada pelo sistema 

Ao clicar no link supracitado, você será direcionado para a esta janela, a qual irá

digitar sua nova senha para o MOODLE.

No corpo do e-mail haverá um link, clique nele.

Pronto! Sua senha está

alterada. Agora basta

acessar o MOODLE.
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Para acessar o MOODLE

Para acessar o MOODLE digite:  moodle.sertao.ifrs.edu.br

use o seu e-mail institucional: nºdamatrícula@aluno.sertao.ifrs.edu.br
use a senha que você criou para o MOODLE

Username

Password
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https://moodle.sertao.ifrs.edu.br/


Dúvidas?

Não conseguiu acessar? Escreva para o suporte:
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 suporte@sertao.ifrs.edu.br
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