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Esperamos mediar, por meio da plataforma EstudeIEDi, uma 
experiência integrada e colaborativa em educação à distância 
e/ou semipresencial para você! 

Olá, estudante! Seja bem-vindo a uma nova trajetória de 
aprendizado.

Este manual irá apresentar os passos a serem seguidos para 
iniciar a sua ambientação na plataforma. 

Apresentação  
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Para iniciar o acesso nela, digite na barra de endereços :

e então insira as suas informações de login e senha. Isso pode 
variar, podendo ser email, CPF ou um código de acesso. Então 
fique atento às instruções da coordenação. 

Na tela inicial, você pode verificar a sua matrícula nos diferen-
tes cursos, bem como acompanhar seu nível de engajamento, 
clicando em “Desempenho.

https://ead.estudeiedi.com/aluno/login
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ACESSANDO A UNIDADE DE AMBIENTAÇÃO
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Retornando a seção “Cursos”, haverá um curso introdutório 
chamado “Unidade de Ambientação”, que apresentará os re-
cursos e potencialidades da plataforma EstudeIEDi.  Além 
dele, você terá acesso às disciplinas e demais propostas curri-
culares em que estará matriculado. 

Lá, poderá visualizar a 
quantidade de aulas 
assistidas, avaliações 
finalizadas e a sua 
pontuação alcançadas 
nelas.  
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ACESSANDO A UNIDADE DE AMBIENTAÇÃO
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ACESSANDO A UNIDADE DE AMBIENTAÇÃO

Clique em “Abrir curso” para ser conduzido às informações de 
navegação na plataforma. 

Lá, você verá, no lado esquerdo, a tela de mediação das video 
aulas, e no lado direito, as seções que compõem o curso. 
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ACESSANDO A UNIDADE DE AMBIENTAÇÃO

A Unidade de Ambientação inicia pela apresentação de um 
vídeo em que são indicadas, aos estudantes, as etapas de 
acesso e opções de personalização de perfil. 

 Em seguida, é disponibilizado um documento em formato 
PDF chamado “Guia Didático da Cloud EAD”, em que são 
apresentados e comentados os recursos pedagógicos dispo-
níveis na plataforma.
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COMO VISUALIZAR E BAIXAR UM ARQUIVO PDF ?
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Ao clicar na seção relativa à ambientação PDF aparecerá, 
abaixo da tela de mediação de vídeos, o nome do arquivo e 
os botões “Visualizar” e “Download”. 

Na seção “Manual de ambientação na EstudeIEDi”, estará 
disponível o documento atual. 

 E clicando em “Download”, o 

documento será baixado. 

 Clicando em “Visualizar”, 

surgirá uma janela na qual o 

documento será exibido. 
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Clicando em “Fórum de Ambientação”, surgirá a janela do 
fórum. Para interagir com os colegas, clique em “Nova Res-
posta”.  

COMO PARTICIPAR DE UM FÓRUM?
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Em seguida, insira sua mensagem e clique em “Responder”.  

Você também poderá clicar em “Voltar”, para retornar ao ambiente 
de fórum e observar os comentários dos colegas.  

COMO PARTICIPAR DE UM FÓRUM?
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COMO ENTRAR EM ATIVIDADE SÍNCRONA?
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Na seção “Plenária” você aprenderá como acessar uma ati-
vidade síncrona. Nela, surgirá o seguinte ícone 

Ao clicar nele você será redirecionado para uma sala de reunião 
do Google Meet, graças à integração automática que a plataforma 
possui com esta via de videoconferência. 
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COMO REALIZAR UMA ATIVIDADE FINAL 
E/OU AVALIAÇÃO?

Por fim, a seção “Avaliação Final” apresentará a visualização 
de um exercício e/ou prova mediado na plataforma. Para 
visualizar, clique no ícone

Na tela inicial de exercício, surgirá uma mensagem com instru-
ções relativas ao tempo de resposta e avanço na avaliação. 

Você também observará que o mecanismo de avaliação da 
plataforma conta com o recurso de biometria facial, o qual 
volta-se para assegurar maiores níveis de confiança na re-
solução dos exercícios formativos propostos.
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É necessário cadastrar a sua biometria facial. Para tanto: 

Posicione bem a câmera ou a 
tela do computador para 
garantir que seja feita uma 
boa captura, então clique em 
“Capturar” para finalizar o 
registro de sua biometria 
facial.

 Vá em “Clique aqui e cadas-
tre”, clique em “Permitir” 
para autorizar a ativação da 
sua câmera e posterior cap-
tura de foto. 
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COMO REALIZAR UMA ATIVIDADE FINAL 
E/OU AVALIAÇÃO?



314

Caso a imagem tenha saído boa, clique em “Cadastrar”. Do 
contrário, você pode fazer uma nova tentativa clicando em 
“Recapturar”.  

Em seguida, retorne para a 
disciplina e clique novamente 
na seção “Avaliação Final” e 
no ícone

COMO REALIZAR UMA ATIVIDADE FINAL 
E/OU AVALIAÇÃO?
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Você poderá iniciar o exercício clicando em “Iniciar avaliação”. 

COMO REALIZAR UMA ATIVIDADE FINAL 
E/OU AVALIAÇÃO?
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Essas seções se farão presentes ao longo de todo o percurso 
formativo. 

Agora, você poderá acessar e navegar pelas diferentes disci-
plinas, tendo a oportunidade de integrar com os demais cole-
gas de turma nesta trajetória, colaborando com o processo 
de ensino e aprendizagem. 
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