
 

TUTORIAL DE ACESSO AO MOODLE/SUAP 

Matrícula 
 

 
ACESSO AO MOODLE, AO SUAP E AOS COMPUTADORES DO IFRN 

Login: N º de matrícula 
Senha: @IFRNdatanascimento(somente os números) 
Exemplo: @IFRN23091914 

 

 SERVIÇOS DO SUAP 

• Acessar os computadores do IFRN; 
• Efetuar matrícula no semestre; 
• Baixar Declaração de Matrícula; 
• Criar e-mail institucional (@academico.ifrn.edu.br); 
• Participar de seleção de bolsas do IFRN; 
• Acessar a Biblioteca Digital Ebrary; 
• Acessar os Boletins, as notas, o histórico parcial; 
• Requerer abertura de processos de solicitação de licença, 

cancelamento de matrículas, aproveitamento de estudo. 
  
IMPORTANTE: No primeiro acesso recomenda-se modificar a 
senha, para isso, na página inicial do SUAP clique no link 
“Esqueceu ou deseja alterar sua senha?” e siga os passos 
que serão enviados para o seu e-mail cadastrado no SUAP. 
 

 
CERTIFICADOS e DIPLOMAS: Após a conclusão do curso e o 
encerramento de todos os diários, a situação do aluno é 
declarada CONCLUÍDA. Só então poderá solicitar o 
certificado junto à Secretaria Acadêmica (SEAC) do 

Campus Natal Zona Leste por meio da abertura de 
Processo eletrônico 

 
 

Acesso ao SUAP 
https://suap.ifrn.edu.br 

 

 

  



SERVIÇOS DO MOODLE  

(A.V.A. Ambiente Virtual de Aprendizagem) 
 

• Acessa-se o Moodle através do endereço de Web: 
https://ead.ifrn.edu.br/ava/ 

• Você deve inserir seu login e senha. No primeiro acesso 
recomenda-se inserir foto e informações de perfil etc. 

 
OBS: Os sistemas SUAP e Moodle são interligados, portanto, a 
senha deve ser alterada pelo SUAP, e com isso é 
automaticamente alterada a senha do Moodle. Por questão de 
segurança sua senha tem que ser modificada a cada 180 dias.   
 
Acesso à página da coordenação do curso, local 
destinado para contato com a coordenação do curso, 
podendo fazer solicitações diversas por meio de 
requerimento, enviar atestados ou comprovantes etc.  
 
Acesso às disciplinas através dos links com o código e 
nome da disciplina. Este acesso dará condições de baixar 
materiais do curso, realizar as atividades avaliativas etc. 
 

RECURSOS DO MOODLE 
Os recursos do Moodle são todos os materiais voltados para o 
processo de ensino e de aprendizagem que são disponíveis 
para baixar, visualizar etc. Esses recursos são: arquivos de texto, 
vídeo aula, vídeos tutoriais, murais de avisos, apostilas, artigos 
etc. 

ATIVIDADES DO MOODLE 
As atividades propostas para os cursos visam a certos objetivos 
pedagógicos: 

• Atividades avaliativas: fóruns avaliativos, questionários, 
envio de texto, jogos, glossário, provas etc. 

• Atividades não avaliativas: fóruns de dúvidas, chats, 
postagens. 

OBS: Os professores e tutores têm até 48 (quarenta e oito) horas para 
responderem aos alunos. 

 
 
 
 

Site do Campus EaD  
https://ead.ifrn.edu.br/  

 

 

 

 

Página de Entrada do Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle) 

 
 


