PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NO CEARÁ
Núcleo Seccional da ESMAFE - 5ª Região no Ceará

Comunidade Virtual de Disseminação e Aprendizagem-(ComViD@)

AMBIENTAÇÃO NA PLATAFORMA
1. Cadastro
2. Preenchimento de perfil
3. Modificar a senha
4. Esqueceu o login de usuário ou a senha?

OBSERVAÇÃO: Clique nos links acima para ir diretamente para o assunto procurado

PORTAL ORACULUM
Comunidade Virtual de Disseminação e Aprendizagem-ComViD@
AMBIENTAÇÃO NA PLATAFORMA

CADASTRO E PREENCHIMENTO DE PERFIL
PASSO 1: Entrar no endereço eletrônico http://moodle.jfce.jus.br/moodle/
PASSO 2: Clicar no link “Acesso” na parte superior direita da tela (figura 1).
Figura 1:

PASSO 3: Na coluna do lado direito clicar em “Formulário de Cadastramento” ou “Cadastramento
de usuários”. (figura 2);

Figura 2:

PASSO 4: Preencher todos os campos e clicar em “Cadastrar este novo usuário” (figura 3).
Figura 3:

PASSO 5: Neste momento irá aparecer a seguinte mensagem: “Uma mensagem foi enviada para o
seu endereço xxxxxxxxx@jfce.jus.br. Esta mensagem contém instruções para completar a sua
inscrição”. Em seguida clique em “Continuar” para voltar pára a página inicial da plataforma
MOODLE (figura 4);
Figura 4:

PASSO 6: Abra sua conta de e-mail da Justiça e em seguida o email enviado pelo administrador
do curso (figura 5). O Email enviado pelo administrador terá a seguinte mensagem que deverá ser
seguida:
“Olá usuário, o seu endereço de correio eletrônico foi indicado no pedido de cadastramento de
novo usuário em 'Escola de Magistratura Federal da 5a. Região - Seccional Ceará'. Para confirmar
o cadastramento automaticamente e começar a navegar no site visite o seguinte endereço:
http://moodle.jfce.jus.br/moodle/login/confirm.php?data=67H2d18tDVXlBVp/usuario”
Na maioria do programas de Email este é um link azul que você pode ativar clicando em cima. Se
isto não funcionar, você deve copiar este link na barra de endereços do seu navegador;
Figura 5:

PASSO 7: Após ativar o link do email aparecerá uma página onde terá as opções de cursos no lado
esquerdo da tela e um botão de “inscreva-me” (figura 6).

PASSO 8: Clique na comunidade que deseja entrar (Ex: Processo Judicial Eletrônico ou
Desvendando o Tebas) e clique em “inscreva-me”. Automaticamente será redirecionado para a
página inicial da comunidade. Agora você já está no ambiente da comunidade (figura 6).
Figura 6:

PASSO 9: Inicie sua participação nesta comunidade preenchendo seu perfil.
9.1 - Na caixa “Configurações” clique na guia “Minhas configurações de perfil” do lado esquerdo
da tela e em seguida “Modificar perfil” (figura 7).
Figura 7:

9.2 – Nesta página será possível modificar e/ou acrescentar nome, email, foto, descrição dentre
outras configurações relativas ao perfil. Os campos obrigatórios estão destacados em vermelho e
contem um asterisco (*) do lado. Os demais campos são configurações padrões os quais não
existem necessidade de modificação (figura 8).
Figura 8:
Campos obrigatórios
destacados em
vermelho e marcados
por asterisco (*)

9.3 - No campo “Descrição”, que fica dentro do quadro “Geral”, digite um breve texto sobre você.
Este texto é livre podendo constar informações tanto de caráter pessoal como profissional. (figura
9).
Figura 9:

9.4 - No campo “Nova imagem”, que fica dentro do quadro “Imagem do usuário”, será possível
inserir uma foto sua clicando em “Escolha um arquivo” (figura 10). Em seguida clique em “Enviar
um arquivo” e logo após em “Procurar” para localizar a imagem desejada. Tendo feito a escolha da
foto clique em “Enviar este arquivo”. Para modificar a foto o procedimento é o mesmo.
Figura 10:

9.5 - Para finalizar clique em “Atualizar perfil” (figura 11). Pronto, seu perfil está atualizado.
Sempre que quiser fazer qualquer modificação os procedimentos indicados nos Passos 9.1 e 9.5.
Figura 11:

PASSO 10 : Caso precise ou queira modificar a sua senha, na caixa “Configurações” clique na
guia “Minhas configurações de perfil” do lado esquerdo da tela e em seguida “Mudar a senha”
(figura 12).
Figura 12:

10.1 – Insira no primeiro campo a senha atual e nos dois campos seguintes a nova senha e em
seguida clique em “Salvar mudanças”.
Figura 13:

10.2 – Clique em “Continuar”. Pronto! Sua senha foi alterada.
Figura 14:

IMPORTANTE:
Esqueceu a senha ou o login? Clique no link “Esqueceu o seu nome de usuário ou a sua senha?”
Figura 15:

Se você esqueceu somente a senha coloque o nome do seu usuário no primeiro campo e clique em
“Buscar”. Se você esqueceu o nome de usuário ou os dois, preencha o segundo campo com o email que foi cadastrado na inscrição e clique em “Buscar”
Figura 16:

Em seguida irá aparecer a seguinte mensagem: “Se o nome de usuário e o email estiverem corretos
um email deve ter sido enviado a você. Este email contém fáceis instruções para confirmar e
completar a alteração de senha. Em caso de dificuldades, contate o administrador do site.”
Clique em “Continuar”.
Figura 17:

Um e-mail será enviado para sua caixa de entrada. Abra o seu email e confirme o pedido de uma
nova senha clicando no link disponibilizado ou colando ele na barra de endereço do seu navegador.
Uma nova janela irá aparecer informando que um novo email com sua nova senha foi enviada para
sua caixa de entrada. Clique em “Continuar” e abra o email contendo o seu login que continua o
mesmo e a sua nova senha que foi gerada automaticamente pelo sistema.
Figura 18:

IMPORTANTE
Para acessar novamente a comunidade em que você está inscrito é só entrar na página de acesso e
inserir o login e a senha nos campos destinados e logo após clicar em “Acesso” (figura 14).
Figura 19:

