
 

 

PARA ACESSAR O SEU CURSO/DISCIPLINA 

 

Para acessar o seu curso/disciplina, digite no item “endereço da página” de seu navegador (browser) 

http://www.puc-rio.br. Logo depois, acesse o PUC-Online para Professores ou Funcionários. Na tela 

seguinte você verá a opção “Ambiente de Aprendizagem On-line”, ao clicar sobre ela aparecerá a tela de 

entrada do ambiente Moodle. 

 
 Figura 1 - Tela de acesso ao Ambiente de Aprendizagem On-line 

Ainda no portal da PUC-Rio, você também poderá acessar o ambiente pela opção Rotina Acadêmica, que 

se localiza na barra lateral esquerda, clicando na opção Ambiente de Aprendizagem On-line.  

  
Figura 2 – Tela de acesso ao Ambiente de Aprendizagem On-line pelo portal da PUC-Rio 



 

 

Na tela inicial do Ambiente de Aprendizagem On-line, clique em ACESSAR, que se localiza no canto superior 

direito da página. 

 

Escolha o seu perfil de acesso “professor ou funcionário da PUC-Rio”, então forneça o seu número de 

matrícula e sua senha, os mesmos que utiliza para acessar o sistema PUC-Online (SAU) e, em seguida, 

selecione o botão com uma seta ou pressione a tecla ENTER para acessar o curso.  

 

Figura 3 - Tela de abertura do Moodle 

 

 



 

 

Caso os seus dados sejam digitados de forma errada, aparecerá a mensagem “Nome de usuário ou senha 

errado. Por favor, tente outra vez”. 

 

Figura 4 – Tela de pedido de senha 
 

Atenção: Se você esqueceu a sua senha, será preciso recuperá-la acessando diretamente o endereço do PUC-Online. 

 
Após acessar o ambiente, uma tela com os cursos nos quais você está matriculado aparecerá. Clique no 
curso/disciplina em que você deseja participar. Há também a opção de buscar um determinado 
curso/disciplina colocando o seu nome ou código no espaço indicado.  

 

 

Figura 5 - Tela de apresentação dos cursos 

Atenção: Caso você tenha dúvidas relacionadas ao uso do Ambiente de Aprendizagem On-line ou precise de um 

suporte técnico, poderá entrar em contato conosco através da opção Suporte Técnico - Atendimento.  


