
Orientações para acesso ao e-
AULA:  Plataforma de Apoio ao 
Ensino Remoto e Presencial da 
UFPel http://e-aula.ufpel.edu.br

A UFPel está disponibilizando para o se‐
mestre alternativo uma nova plataforma, o 
sistema e-AULA, ou Moodle das discipli‐
nas. Trata-se de um ambiente virtual de 
aprendizagem para apoio às disciplinas da 
UFPel a partir de 2020/1. Como principais 
vantagens deste novo sistema, pode-se 
destacar: Moodle na sua última versão, lo‐
gin integrado (mesmo usuário e senha do 
Cobalto); transferência automatizada dos 
dados dos professores e dos alunos dire‐
tamente do Cobalto (basta o Colegiado ou 
Departamento inserir o professor e os alu‐
nos possuírem matrícula no Cobalto); inte‐
gração com o sistema de webconferência 
da UFPel, entre outras que encontram-se 
em desenvolvimento. Assim, seguem ao la‐
do algumas orientações e recomendações 
para o bom desenvolvimento de sua atua‐
ção docente utilizando este novo sistema:

O acesso ao novo Moodle, chamado de e-AULA, é realizado 
através do endereço e-aula.ufpel.edu.br. Possui autentica‐
ção (login) integrada com as demais plataformas da Univer‐
sidade. Para realizar a autenticação (login) utilize o mesmo 
usuário e senha do Cobalto;

Todas essas informações (disciplinas, professores e alu‐

nos) serão atualizadas diariamente, durante a madrugada, 

do Cobalto para o e-AULA. Nos casos em que ocorrer algum 

cadastro durante o dia e for necessário atualizar o e-AULA 

naquele momento, sem esperar o processo normal que ocor‐

re durante a madrugada, o próprio professor pode acessar o 

módulo no Cobalto (Menu Professor > Cadastro > Turmas no 

e-AULA) e transferir IMEDIATAMENTE os dados. Esta funci‐

onalidade também permite que, em caso de uma nova matrí‐

cula de aluno pelo Colegiado, seja transferida para o e-AULA 

sem a necessidade de esperar a madrugada. Atenção: a uti‐

lização deste módulo será necessária apenas se o professor 

precisar que alguma alteração nas informações do Cobalto 

seja refletida imediatamente pois, se não houver essa ne‐

cessidade, a atualização será efetivada no e-AULA durante a 

próxima madrugada;

Será possibilitada a inserção de Monitores nas disciplinas/

turmas. Essa inserção também será realizada pelo profes‐

sor responsável pela disciplina através do mesmo módulo, 

disponível no Cobalto (Menu Professor > Cadastro > Turmas 

no e-aula). Atenção: esta funcionalidade ainda não está dis‐

ponível (será disponibilizada em breve);

O e-AULA possui integração com o sistema de webconfe‐

rência da UFPel (l.ufpel.edu.br/webconf) através da adição 

de um recurso/atividade do tipo "BigBlueButtonBN". Com a 

sala criada dentro do e-AULA, para encontros síncronos, es‐

tá dispensada a necessidade de disponibilizar o link de 

acesso para os alunos (pois será uma atividade disponível 

no ambiente do curso no e-AULA). Em caso de gravação, uti‐

lizando o recurso dentro do e-AULA, o link já estará disponí‐

vel para os alunos. Para realizar o download da gravação do 

e-AULA, deverá haver um processo de conversão de forma‐

tos, e deve-se utilizar o serviço disponível em webconf-con‐

verter.ufpel.edu.br e seguir a orientações da documentação. 

Atenção: o sistema de webconferência da UFPel disponibiliza o 

vídeo de gravação em torno de 24 horas após pois este vídeo de‐

ve passar por um processo de codificação para ficar disponível;

Para as disciplinas/turmas oferecidas no calendário alternativo, 

em caso de uso do sistema de webconferência da UFPel, os   

encontros síncronos devem acontecer no horário programado 

na oferta para não ocasionar problemas neste sistema. Assim, 

a webconferência deve ser utilizada por dentro do e-AULA cri‐

ando através de um recurso/atividade (não utilize o sistema de 

webconferência geral da UFPel para estas atividades). Além 

disso, fique atento às recomendações pedagógicas, como 

aquela que alerta para o fato de não haver necessidade da “pre‐

sença em vídeo” durante todo o tempo, pois, além de poder cau‐

sar problemas de conexão não somente no sistema, mas 

principalmente para usuários (alunos) com conexões precárias. 

Atenção: caso utilize outra ferramenta para encontros síncronos 

(Google Meet, Zoom, etc) não esqueça de disponibilizar o link 

dentro do e-aula;

As disciplinas que estão atualmente no Moodle antigo (AVA 

UFPel) podem ser facilmente transferidas para o e-AULA. Para 

fazer isso, o professor deve gerar um arquivo de backup no 

Moodle antigo, fazer o download para o seu computador, 

acessar a sua disciplina no e-AULA e fazer a restauração. Os 

detalhes deste procedimento podem ser visualizados nestes 

vídeos: http://l.ufpel.edu.br/restaurar;

A integração e-AULA para o Cobalto não existe, ou seja, caso o 

professor insira notas nos recursos disponíveis no e-AULA não 

acontecerá a migração automatizada para o Cobalto. Ainda 

está sendo analisada esta possibilidade;

ORIENTAÇÃO PARA PROFESSORES

No e-AULA não é necessária a solicitação de criação de um 

curso pois toda disciplina/turma ofertada no Cobalto será 

transferida automaticamente. Atenção: o e-AULA é um am‐

biente destinado apenas para componentes curriculares ca‐

dastrados no Cobalto (como oferta de disciplinas). O AVA 

institucional (http://ava.ufpel.edu.br/) continua sendo utili‐

zado para projetos e outras atividades. No semestre alternati‐

vo 2020/1 apenas turmas com o código numeral entre 50 e 70 

serão migradas automaticamente do Cobalto para o e-AULA;

Outra vantagem da integração do e-AULA com o Cobalto é 

em relação aos usuários. Os dados dos professores e os 

alunos são transferidos diretamente do Cobalto (sem a ne‐

cessidade de convites e outros procedimentos). Basta que o 

professor esteja cadastrado na turma, a partir do processo 

normalmente realizado pelo Colegiado ou Departamento. Da 

mesma forma funciona para o aluno matriculado na turma. 

Todos esses dados serão transferidos automaticamente pa‐

ra o e-AULA e, por consequência, assim que o usuário (pro‐

fessor/aluno) acessar o e-AULA já estará vinculado a suas 

disciplinas/turmas;

A construção deste novo ambiente, o e-AULA, possui o objetivo 

de melhorar a facilitar a experiência dos professores e alunos. 

Cabe salientar que os professores que já possuem experiência 

na versão anterior da plataforma (AVA Institucional) não terão 

dificuldades em utilizar esse sistema pois uma das poucas alte‐

rações, no que se refere especificamente à versão do Moodle, é 

a posição do item para editar configurações do curso ou ativar 

edição. Estes itens passaram para o lado superior direito da in‐

terface. É um ambiente em construção e constante evolução. 

Caso tenha sugestões ou detecte problemas entre em contato 

com o NATE (Núcleo de Apoio a Tecnologias Educacionais) 

através do e-mail: nate@ufpel.edu.br.
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