
DÚVIDAS FREQUENTES SOBRE  O CURSO 

“CONSTRUÇÃO 

COLETIVA DO CURRÍCULO DE SERGIPE: 

IMPLANTAÇÃO DO NOVO ENSINO MÉDIO” 

1) COMO FAÇO MINHA INSCRIÇÃO? 

Através de autoinscrição. Basta você acessar o curso, aceitar os termos de 

compromisso e concluir  a  inscrição.   

Link  de Inscrição:  

http://capacitacao.seduc.se.gov.br/moodle/course/view.php?id=175 

Lembre-se de inserir a chave de acesso no local indicado. 

Clique aqui para ver o passo a passo. 
 

2) O QUE FAZER QUANDO NÃO CONSEGUIR ACESSAR A 

PLATAFORMA? 

Verifique se não há pop-up bloqueados, ou tente acessar por outro 

navegador, como o Mozilla Firefox ou Internet Explorer. 

3) ESQUECI MEU LOGIN E/OU 

SENHA, QUE FAÇO? 

Peça a redefinição de senha. Para fazer isso clique, em “Esqueceu seu 

usuário ou senha?” e insira seu endereço de e-mail no campo indicado 

e aguarde um mensagem da plataforma Moodle que chegará no 

endereço de e-mail, constando seu login e pedindo para que você 

redefina sua senha. Para melhor entendimento, abaixo está um passo 

a passo de como fazer essa alteração: https://bit.ly/comoredefinirsenha 

 

4)  POR QUE NÃO CONSIGO ACESSAR O MÓDULO? 

As datas de liberação dos módulos estão descritas na Apresentação 

do Curso e no título de cada módulo.  Além disso é preciso ter 

finalizado todas as atividades do Módulo anterior e tirado no 

mínimo 7,0 na atividade. 

5) QUAIS OS CRITÉRIOS PARA CERTIFICAÇÃO DO 

CURSO? 

✔ Visualizar 100% do curso; 

✔ Ter nota maior que 7,0 em cada atividade; 

✔  Participar dos Fóruns. 

6) QUANDO  QUE  MEU CERTIFICADO  FICARÁ DISPONÍVEL? 

O certificado ficará disponível cerca de sete dias após a data 

final do curso. Podendo ser liberado no prazo máximo de 30 

dias. 
 

 

 

http://capacitacao.seduc.se.gov.br/moodle/course/view.php?id=175
https://drive.google.com/file/d/1jSyxpBksPvCbAqN3Nag3PSLUdIzZ4OP2/view?usp=sharing
https://bit.ly/comoredefinirsenha


7) COMO EMITIR O CERTIFICADO? 

O certificado está disponível no Tópico de 

conclusão do Curso. Abaixo, está um passo  a 

passo  de  como  gerar  a certificação:  

https://bit.ly/comogerarcertificado 

8) O QUE FAZER QUANDO MEU NOME VIER 

INCOMPLETO? 

Isso ocorre devido a forma como você salvou seu nome no 

curso ao fazer o cadastro. Abaixo está um passo a passo de 

como fazer essa alteração: https://bit.ly/nomeincompleto 

9) EM CASO DE OUTRAS DÚVIDAS COMO FAÇO PARA 

ENTRAR EM CONTATO? 

Caso suas dúvidas ainda não tenham sido sanadas, por 

gentileza, deixe sua dúvida no fórum de dúvidas do Curso. 

BOM CURSO!! 

https://bit.ly/comogerarcertificado
https://bit.ly/nomeincompleto

