
Orientações de acesso ao Moodle 
 
Acessando o ambiente da prova escrita 

 
1. Acesse o endereço https://ava.uece.br 

2. Informe a identificação de usuário e senha conforme o padrão indicado: 

a. IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO: [Código de inscrição, usando letras 

minúsculas]. 

b. SENHA: [números do CPF, sem os pontos e hífen]. 

3. Após inserir as informações clique no botão acessar. 
 

Figura 0: Página de acesso ao Ambiente Moodle. 
 

4. Clique no link: “Seleção 2021 – Turma 2022 – PosLA – Clique para acessar 
a prova escrita”. 

 
Figura 1: página principal 
 

https://ava.uece.br/


5. Acesse o link: “Clique para entrar – POSLA – 2021 – CHAMADA 
PÚBLICA Nº 050/2021 e 048/2021”. 

 
Figura 2: Categoria da Seleção 2021. 



6. A prova estará disponível a partir das 14h:30m. Siga acessando os links 

para: 

a. Ler a questão da prova: “Clique aqui para ler a questão da prova – 
Linha de pesquisa (1, 2, ou 3)” (Caso este link não esteja 
aparecendo, recarregue a página logo após 14h:30m para o link 
ficar disponível.). 

b. Enviar a resposta para a Questão da prova: “Clique aqui para 
enviar a PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
[LINHA 1, 2 ou 3]”. (Caso este link não esteja aparecendo, 
recarregue a página para o link ficar disponível.). 

 
Figura 3: Ambiente de Aplicação da prova. 



7. Para realizar o envio da prova. 

a. Clique no link “Clique aqui para enviar a PROVA 
ESCRITA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO [LINHA 1, 
2 ou 3] (Figura 3) 

b. Clique no botão “Adicionar tarefa” para iniciar o processo de 
envio da sua prova. (Figura 4). 

 

Figura 4: Ferramenta de envio do trabalho 
 

8. Clique no Botão adicionar, para abrir a janela de “Seletor de arquivos”. 

Figura 5: Envio do arquivo. 



9. Clique no link “Enviar um arquivo” para iniciar a busca do arquivo 
em seu computador. 

 

Figura 6: Seletor de arquivos. 
 

10. Clique no botão “Escolher arquivo” para abrir a janela de seleção no seu 
computador. 

 
Figura 7: Opção por Enviar um arquivo. 



11. Selecione o arquivo(1) com a sua resposta da PROVA DE 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO em seu computador e confirme 
na janela para enviar (2). 

 
Figura 8: Selecionando arquivo no seu computador. 
 

Observação: 
O arquivo com a questão respondida deverá ser salvo em Word (no computador 
pessoal do(a) candidato(a)), nomeado da seguinte forma: 
1) para os(as) candidatos(as) ao mestrado: M+número do CPF sem pontos e sem 

hífen; 
2) para os(as) candidatos(as) ao doutorado: D+número do CPF sem pontos e sem 

hífen. 
 

12. Após o arquivo selecionado, clique no botão azul no final da janela, “Enviar 
este arquivo”. 

 
Figura 8: Arquivo selecionado. 
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13. Após o arquivo enviado, confirme o envio clicando no botão 
“Salvar mudanças”. 

 
Figura 9: Arquivo selecionado enviado. 

 
14. Após as mudanças salvas, o Status do envio mostrará o arquivo enviado. 

 
Figura 10: Envio do arquivo foi salvo. 



15. Após clicar no botão Salvar mudanças (envio do arquivo), clique no 
menu (1) e escolha a opção “Sair” (2) para fechar o sistema. 
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Figura 11: Sair do ambiente 

 

 

Após concluir o passo 15, sua prova foi enviada 
com sucesso. Pronto. Sua Prova de 
Conhecimento Específico está concluída. 
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Corrigindo o envio do arquivo – APENAS PARA CORRIGIR 

EM CASO DE ENVIO DE ARQUIVO ERRADO 

ATENÇÃO: Os procedimentos a seguir só devem ser realizados caso 
você tenha enviado o arquivo incorreto e necessite realizar a 
substituição do arquivo: 

 

- Clique no botão “Editar envio” para abrir a janela “Seletor de arquivos”. 

 
Figura 11: Arquivo enviado para avaliação. 

 
- Clique no ícone do arquivo enviado por você para realizar a exclusão. 

 
Figura 12: Editando arquivo enviado. 



- Para excluir o arquivo, clique no botão “Excluir”. 

 
Figura 13: Editando arquivo enviado para exclusão. 

 

- Para confirmar a exclusão, clique no botão “OK”. 

 
Figura 14: Confirmando a exclusão do arquivo. 



- Após confirmar a exclusão, repita os procedimentos a partir do passo 7 deste 
manual para realizar novo envio. 

 
Figura 15: Envio de arquivos pronto para novo arquivo corrigido. 


