
 
 

TUTORIAL BÁSICO DO ROODA 
 

ACESSO AO ROODA 
O ROODA é disponibilizado via Web (https://ead.ufrgs.br/rooda/). Após 

entrar no ROODA você deve fazer o LOGIN (sua identificação) e digitar uma 
SENHA (criada e enviada para você por e-mail). 
Não se esqueça de marcar a opção “sem vínculo” e depois clicar em Entrar. 
 

 
 
 
COMO ENTRAR NO CURSO 

Após digitar o login e a senha no ROODA você deve clicar no nome do 
curso que deseja participar, no caso: Educação a Distância para Idosos – 
EAD para Idosos. 

 

 

https://ead.ufrgs.br/rooda/


HIERARQUIA DE NAVEGAÇÃO 
 

O ROODA apresenta uma Hierarquia de Navegação, que fica 
localizada entre o menu superior. Este recurso exibe a ordem da sua 
navegação, destacando: curso e ferramentas na qual você está.  

 

 
 
O ROODA é dividido em 3 áreas (Funcionalidades Específicas, Barra de 
navegação e Funcionalidades Gerais). 

 
 
 

FUNCIONALIDADES DO ROODA 
 
CONTATOS 

Primeiramente clique em Contatos, localizado no menu superior. Esta 
funcionalidade funciona como um e-mail para você se comunicar apenas 
com os colegas e/ou professores e monitores do curso. Irá aparecer para 
você uma caixa com as mensagens recebidas até agora. Para ler a 
mensagem clique em cima do botão Abrir. 

  



Após abrir você pode clicar no campo abaixo e escrever uma resposta 
para a mensagem. Depois de escrito você deve clicar em Responder. 

 
 

Para escrever uma mensgem nova clique em Nova Mensagem 

 
 
Em seguida escolha a(s) pessoa(s) que você deseja enviar a mensagem 
clica no quadrado ao lado esquerdo do nome dela. Escreva a mensagem e 
clique em Enviar. 

 



 
AULAS 

Primeiramente clique em Aulas, localizado no menu da esquerda. Irão 

aparecer as aulas que estão ordenadas conforme o cronograma dos cursos. 

Para visualizar o conteúdo e as atividades basta clicar, em cada aula, na 

opção Ver página. 

 

 
 

BIBLIOTECA 

Primeiramente clique em Biblioteca, localizado no menu da esquerda. 

Esta funcionalidade é destinada para o compartilhamento de materiais de 

apoio. Você irá encontrar uma lista de materiais. Para abrir cada material 

basta clicar em Abrir. 

 

 
 

Também é possível, em cada material disponibilizado, escrever uma 

mensagem. Para isso basta clicar em Comentários. Em seguida irá aparecer 

uma janela onde você deve escrever a mensagem e depois clicar em Inserir. 

 



 
 

 

DIÁRIO DE BORDO 

Primeiramente clique em Diário de Bordo, localizado no menu da 

esquerda. Esta funcionalidade serve como um local de desabafo, onde você 

pode compartilhar com o professor, ou com todos (incluindo os colegas), os 

sentimentos, as angustias, as vitórias etc. Funciona como um Blog.  

Irá aparecer para você uma local na esquerda onde deves escrever 

tudo que quiser. Em seguida escolha a opção de visualização que deseja: 

Público (professor, monitor, colegas) OU Privado (professor, monitor). Após 

clique em Enviar. Irá aparecer uma janela no qual relata que você tem 5 

minutos para mudar o que escreveu. Nesta janela clique apenas em Ok. 

 

 
 

A mensagem que você escreveu irá aparecer no lado direito. Nesta 

mensagem você pode ler os comentários dos colegas e/ou professores como 

também realizar um comentário de resposta. 



Caso um colega tenha escrito algo e deixado a visualização Público, 

você pode comentar o que ele postou. Para isso basta clicar em Selecione 

um colega e em seguida clicar em Comentários e escrever a mensagem. 

 

 
 

 

FÓRUM 

Primeiramente clique em Fórum, localizado no menu da esquerda. 

Como esta funcionalidade serve para discussão poderá aparecer um ou 

vários tópicos disponíveis para você contribuir. 

 Para abrir o tópico e visualizar os comentários dos colegas basta clicar 

em cima do nome do tópico. 

 
 

Irá aparecer uma mensagem ou várias. Para responder a esta 

mensagem basta clicar em Responder. 



 
 

Agora você deverá escrever a mensagem de resposta e em seguida 

clicar em Enviar. 

 
WEBFÓLIO 

Primeiramente clique em Webfólio, localizado no menu da esquerda. 

Nesta funcionalidade você pode enviar arquivos do teu computador para 

compartilhar com os professores e/ou colegas. 

Para enviar arquivos basta clicar em Enviar Arquivos.  

 



Em seguida irá aparecer uma janela onde você deve clicar em um dos 

botões para selecionar (encontrar) o arquivo no seu computador. Encontre o 

arquivo clicando em cima dele e em seguida clicando em Abrir. 

Feito a ação de encontrar o arquivo você deve apenas clicar em Enviar. 

Irá aparecer uma mensagem que seu arquivo foi enviado. 

 

ATENÇÃO: o nome do arquivo NÃO pode ter caracteres diferentes como 

acentos, pontuações etc (exemplo: ~^] [ { ; ? > ,< *&¨%$#@!”) 

 
Agora você deve informar ao ROODA se deseja que este arquivo seja 

visualizado por Ninguém (apenas você enxerga o arquivo), Todos (todo 

mundo do ROODA, incluindo colegas, podem abrir o arquivo) ou Formadores 

(apenas os professores e monitores podem ver o arquivo) 

 

 
 

Observe que abaixo do nome do arquivo tem a opção Comentários. 

Nesta opção é que você terá acesso as mensagens de retorno dos 

professores, ou seja, será ali que os professores e/ou monitores irão 

escrever se teu trabalho está bom ou não... 

 



Quando um colega coloca visível para TODOS você também pode abrir 

o arquivo dele. Para isso basta clicar em Webfólio dos colegas. Em seguida 

clique no campo Colega e clique no nome de um colega que você deseja 

visualizar o arquivo.  

Ah, você pode também comentar o arquivo do colega!! 

 

  
 


