Olá, alunos!
O objetivo deste guia é oferecer orientações quanto ao acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
utilizado nos Cursos de Educação a Distância (EaD), da Faculdade de Tecnologia Aero TD.
Leia com atenção e, em caso de dúvidas, entre em contato conosco!
Estamos com você!
Núcleo de Educação a Distância (NEaD)

ACESSANDO O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA)
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é uma plataforma de ensino à distância, com base em um software
livre, o qual é chamado Moodle.
Qualquer aluno que possua um tablet, smartphone ou computador pode utilizá-lo durante todo o seu curso.
Para acessar o AVA:
PASSO 1 - Digite na barra do seu navegador de internet (preferencialmente, o Google Chrome) o endereço
http://aerotd.com.br e pressione a tecla ENTER do seu teclado, conforme mostrado, abaixo:
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PASSO 2 – A tela, abaixo, é mostrada. Clique em ACADÊMICO:

PASSO 3 – Depois, clique em EaD – AMBIENTE VIRTUAL (MOODLE):
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PASSO 4 – Você é direcionado para a página, abaixo. Clique em ACESSAR, no canto superior direito:

PASSO 5 – Digite a IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO e a SENHA (seu usuário e sua senha foram criados no
momento da matrícula) e, depois, clique em ACESSAR:
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Caso tenha esquecido o seu usuário ou senha, clique na pergunta ESQUECEU O SEU USUÁRIO OU
SENHA?, como mostra a imagem, abaixo:

Posteriormente, digite o seu CPF e clique em enviar:
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Em seguida, aparece a mensagem, abaixo. Aguarde o tempo necessário para que a nova senha seja enviada ao
seu e-mail:

Acesse o seu e-mail e clique na mensagem automática enviada pelo nosso sistema. Caso ela não esteja na caixa
de entrada, procure no Spam:

5

Depois, leia a mensagem automática enviada pelo nosso sistema e faça, conforme as instruções:

Prezado (a) ALUNO (A),
Identificamos que foi feita uma solicitação de recuperação de usuário e/ou senha pelos nossos sistemas.
Caso você não tenha feito esta solicitação, por favor, ignore esta mensagem. Fique tranquilo que seus dados
permanecem seguros e não repassamos a qualquer outra pessoa.
Gostaríamos de lembrar que seu usuário é: 12345
Caso deseje alterar sua senha, clique no link abaixo. Após ter clicado, vamos gerar uma nova senha e enviar
para este mesmo e-mail e a anterior não será mais válida.
http://matriculas.ead.aerotd.com.br/unimestre/resetPassword/90aec6a00fe3bc3cd699f5
Qualquer dúvida entre em contato com a AeroTD através do e-mail aerotd@aerotd.com.br ou através do
WhatsApp: (48) 9 9655-3259 ou 9 9681-7971 que vamos esclarecer todas as suas dúvidas.
Cordialmente,
Equipe AERO TD
Fone: (48) 3223-5191 WhatsApp: (48) 9 9655-3259 ou 9 9681-7971
www.aerotd.com.br
Após ter realizado o procedimento, você recebe uma nova senha no e-mail e a anterior não é mais válida.
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PASSO 6 – Após clicar em ACESSAR, você entra no AVA:

Pronto! Finalizada esta etapa, agora vamos conhecer a sala de aula virtual da disciplina!

Jordana Cardoso Coelho
Coordenadora do Núcleo de Educação a Distância (NEaD)
(48) 3223-5191
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