Ambiente Virtual de Eduação a Distância (EaD)

1. Acessando o campus virtual
Para iniciar o seu aprendizado no Campus Virtual, o aluno deve, primeiramente, acessar o site
http://ead.trt4.jus.br:
Tela inicial:
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2. Instruções de acesso
Seu LOGIN E SENHA: Para acessar este ambiente é necessário logar-se com seu login de rede

(servidores da capital), ou senha de internet/extranet (servidores do interior). Conforme a Figura 2.

3. Requisitos de Sistema
INSTALAÇÃO DO PLUGIN DO FLASH PLAYER
Para acessar as lições contidas neste ambiente é necessário ter instalado a última versão do plugin do
flash (versão 10.0.12). A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) disponibilizou
na área de trabalho dos computadores do TRT4, um ícone para proceder a esta instalação, basta dar dois
cliques no mesmo e proceder aos comandos solicitados. Caso haja problemas com a instalação entre em
contato com a Coordenação de Atendimento aos Usuários ramal: 2246.
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4. Sua Página Inicial
Após entrar com seus dados de usuário e senha no Moodle, é apresentada sua página inicial, com
diversas áreas de acesso ao aluno. Veja suas principais funções:

Meu Perfil:
No canto superior esquerdo, você tem a caixa “Administração”, entre as principais opções você pode
editar seu perfil, trocar senha e configurar mensagens.
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Botões de Atalho:

No centro de sua página, existem botões de atalho, para as principais áreas do Campus Virtual do TRT4.
Os principais acessos são:


Cursos da Escola Judicial



Cursos da Segesp



Acesso a Midiateca



Acesso ao sistema da Biblioteca



Acesso aos fóruns, tutoriais e pesquisas.
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Caixas de Mensagens, Usuários online, Calendário:
No lado direito, é apresentada a caixa de mensagens, onde o usuário pode verificar de forma rápida se
existem mensagens pendentes. Existe uma visualização logo abaixo, dos ultimos usuários que estiveram
online no Campus Virtual, e ainda um calendário com os principais eventos de seu curso.
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Meus Cursos:
O usuário tem a opção de verificar todos os cursos dos quais pertence, e ainda acessar uma lista de todos
os cursos oferecidos no Campus Virtual.
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5. Gestão dos Cursos
Cursos da SEGESP:
Caso tenha dúvidas referentes à tutoria, à sua inscrição, ou a conteúdos relativos aos cursos, entre em
contato
com a Coordenação
de
Educação
a
Distância
SRH,
através
do
email: capacitar.ead@trt4.jus.br, ou através do ramal: 2588.
Cursos da ESCOLA JUDICIAL:
Caso tenha dúvidas referentes à tutoria, à sua inscrição, ou a conteúdos relativos aos cursos, entre em
contato com a Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento – Escola Judicial, através do
email: ej.formacao@trt4.jus.br, ou através do ramal: 2689.

5. Problemas Técnicos
Suporte da Informática - Central de Serviços SETIC: Central de Serviços
Seção de Atendimento aos Usuários: Ramal 2246.
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