NEAD
Núcleo de
Educação a
Distância

Tutorial de como inserir uma foto no perfil pessoal do Moodle:
- Olá cursista, espero que esteja bem. Que tal deixar o seu AVA
bem bonito? Vou passar algumas dicas para que você possa
personalizar o seu ambiente de aprendizagem e deixá-lo com a sua
cara. Vamos lá?

- Bem, o primeiro passo, então, é você escolher uma foto bem
bonita de rosto. O segundo passo é salvá-la no seu computador ou no
seu smartphone, em uma pasta da qual você se recorde facilmente ou
em seu desktop.
-

Agora vamos para o Moodle:

- Ao clicar na indicação da seta 1, em seu painel, abrirá a tela
apresentada na imagem anterior. Nela, você seguirá para o PERFIL,
clicando como sinaliza a seta 2. Estamos quase lá!

- Você está me acompanhando? Bem, notou que você foi
direcionado para outra página? Não se desespere: é isso mesmo!
Falta pouco. Veja a imagem a seguir:

- Basta agora você clicar em modificar perfil, como mostra a
seta 3. Note que nesse momento você poderá alterar várias das
informações disponíveis no AVA, inserindo ainda mais informações
sobre a sua vida profissional e acadêmica. Gostaria muito que você
personalizasse também essas informações.
- Se você descer até o final da página, notará a imagem a
seguir:

- Ao clicar como a seta 4 direciona, será aberta uma caixa em
que você poderá selecionar a imagem que tinha salvo anteriormente,
como mostra a figura a seguir:

- Após escolher aquela foto bem bonita, agora é só enviar o
arquivo, como mostra a seta 6. Uau, prontinho, agora posso lhe
ver!

- Um detalhe: caso tenha dificuldade com a imagem
escolhida, verifique se atende aos formatos permitidos pelo AVA:
.gif .jpe .jpeg .jpg .png .svg .svgz ou o tamanho máximo permitido:
128Mb. Tenha um bom curso! São os votos de toda a equipe do
Nead/UEM.

Atenciosamente,
Equipe do Nead/UEM.

