


AVA MOODLE



O Ambiente Virtual de
Aprendizagem – AVA
Moodle é uma
plataforma de estudos
que permite a criação
de sala de aula virtual
para compartilhar
materiais, realizar
atividades e a interagir
com professores e
colegas da turma.

Na sala virtual da
Especialização em
Ciência de Dados
aplicada a Políticas
Públicas você
encontrará informações
sobre o curso e um
espaço de notícias e de
interação com a
Coordenação.

A sala virtual tem
pastas específicas por
disciplina, onde você
encontrará o plano de
ensino, os conteúdos
para estudo, os
espaços para entrega
de atividades, os fóruns
e a Avaliação de
Reação. 



Navegue pelos tópicos e pastas das
disciplinas

Consulte os documentos do curso

Baixe os conteúdos para estudo

Faça as atividades propostas e 

Aproveite para interagir com os
professores e com os colegas de
curso!



ACESSO



Para acessar o AVA Moodle você
precisa primeiro criar uma conta
com usuário e senha no Portal do

Aluno Enap, no endereço:
 
 

www.enap.gov.br
 



CADASTRO 
PORTAL DO ALUNO ENAP



1º passo: clique no botão "Portal do Aluno".



2º passo: na seção  "Suap" clique na opção "FAZER LOGIN".



3º passo: clique na opção "Ainda não sou usuário e desejo ME CADASTRAR".



4º passo: preencha todos os campos cadastro! 



ATENÇÃO
Você só conseguirá acessar o
AVA Moodle 24 horas após o

cadastro do usuário e senha no
Portal da Enap.



Caso já tenha cadastro no Portal
do Aluno, aproveite para conferir

e atualizar os seus dados.



AVA MOODLE
ACESSO



Acesse o AVA Moodle pelo endereço: https://ead.enap.gov.br



Faça seu login com mesmo usuário e senha do Portal da Enap



AVA MOODLE
NAVEGAÇÃO



Você pode navegar pelos tópicos do curso utilizando a barra de rolagem ou
o menu navegação



Para acessar os conteúdos, posicione o mouse sobre o item e abra o material



TÓPICO
SOBRE O CURSO



Nesse tópico você encontra a pasta “Informações importantes do curso”
com diversos materiais como, por exemplo, o cronograma das aulas



E encontra ainda o Guia do Estudante, em formato de livro, com o link de
documentos essenciais como o Regulamento do curso.
Não deixe de acessar!



TÓPICO 
FÓRUNS



Aqui reservamos dois espaços de interação!
O Fórum de Notícias, que é o nosso principal canal de comunicação, onde
postaremos todos os comunicados e avisos, bem como o link das aulas
online realizadas pelo Zoom.



E o Fórum Fale com a Coordenação, espaço reservado para conversar sobre
temas afetos à Especialização em Ciência de Dados.



Para acessar um Fórum, posicione o mouse sobre o item e clique para entrar.



Para participar clique no botão "Acrescentar um novo tópico de discussão"
e insira suas contribuições!



TÓPICO 
ABERTURA DO CURSO



Aqui você encontra os materiais e atividades da aula de integração. 



TÓPICO 
DISCIPLINAS



Clique e veja o conteúdo dispobinilizado!

Organizamos os materiais das aulas em pastas identificadas com o número de
cada disciplina.



AVALIAÇÃO DE
REAÇÃO



Ao final de cada disciplina você será convidado a responder a             
 Avaliação de Reação.



O registro das respostas é anônimo, e sua participação é essencial para
aprimorarmos o curso!



CONTATOS



Se precisar falar com a nossa
equipe, encaminhe um e-mail
para o endereço eletrônico: 

cgmba@enap.gov.br

Coordenação-Geral de Especialização e MBA



Enap
MBA


