DEPARTAMENTO DE LÍNGUA E LITERATURAS ESTRANGEIRAS
TUTORIAL PARA INSCRIÇÃO NO MOODLE PARA OS TESTES DE
NIVELAMENTO EM FRANCÊS
CURSOS EXTRACURRICULARES ONLINE
INSCRIÇÃO NO SITE DO EXTRACURRICULAR
Para ter acesso a prova de nivelamento de FRANCÊS o aluno deverá, primeiramente, se
inscrever no site www.cursosextra.com no botão NIVELAMENTO REALIZAR
INSCRIÇÃO e clicar na opção Francês Online. Após a inscrição realizada no site, o aluno
deverá acessar e se inscrever na plataforma MOODLE GRUPOS onde será disponibilizada a
prova online.

INSCRIÇÃO NO MOODLE GRUPOS
O acesso ao sistema MOODLE GRUPOS é feito de acordo com o vínculo que você tem com
a UFSC, o que, dependendo da aplicação que o aluno acessar, pode ser escolhido na opção
"Tipo de acesso".
Alunos ou servidores que possuem vínculo com a UFSC:
Se você possui vínculo com a UFSC você já tem a autenticação para acesso ao Moodle
Grupos através do link https://grupos.moodle.ufsc.br.
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Se você é aluno da graduação, poderá ter acesso aos sistemas através da sua matrícula
do curso (8 dígitos).
Se você é aluno da pós-graduação, poderá ter acesso aos sistemas através de sua
matrícula da pós-graduação (9 dígitos).
Se você é técnico administrativo ou docente, utilize o seu SIAPE (7 dígitos), número
que está presente em seu contracheque.
Se você é intercambista, aluno da comunidade (disciplina isolada/ouvinte) ou outro
caso que aplique, utilize a opção 'Cadastro Especial' e se identifique com sua
matrícula, CPF ou e-mail
Caso você tenha um idUFSC (http://idufsc.ufsc.br), poderá utilizá-lo também para
acessar a maioria dos sistemas desenvolvidos pela SeTIC

Alunos e comunidade que não possuem vínculo com a UFSC:

Caso você não tenha vínculo com a UFSC, você deverá acessar o link
https://sistemas.ufsc.br/login?service=https%3A%2F%2Fgrupos.moodle.ufsc.br%2Flogin%2
Findex.php, clicar em Cadastre-se e fazer o cadastro que vai liberar seu acesso ao sistema
após a confirmação. Se esta é sua situação, tenha em mãos seus dados pessoais. Será preciso
também uma fotografia digital para o cadastro no Moodle Grupos UFSC.

RECUPERAÇÃO DE SENHA
Caso você tenha esquecido sua senha, clique em "Esqueci minha senha". Este procedimento
exige que você tenha um e-mail já cadastrado, pois este será utilizado para você recuperar sua
senha. Basta digitar seu CPF, clicar em Verificar e aguardar as orientações no seu e-mail.
Caso não tenha um e-mail cadastrado ou este esteja errado, siga as instruções presentes da tela
de "Esqueci minha senha", que o permitirão entrar em contato com o setor competente.
(https://pessoa.sistemas.ufsc.br/esqueciSenha/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fgrupos.moodle
.ufsc.br%2Flogin%2Findex.php).

ORIENTAÇÃO DE ACESSO AO TESTE DE NIVELAMENTO
Para acessar o Teste de nivelamento, você deve primeiro fazer sua autenticação no Sistema
MOODLE GRUPOS através do link https://grupos.moodle.ufsc.br/. Após a sua autenticação
feita, acesse o link https://grupos.moodle.ufsc.br/course/view.php?id=1527.
Para acessar o teste, independente do seu tipo de acesso, basta digitar a Chave de inscrição
DLLE0001 no campo indicado, conforme apresentado a seguir.

Após digitar a Chave de inscrição, clique em Inscreva-me para acessar o espaço do teste.
Você receberá um e-mail confirmando o seu cadastro.

O TESTE DE NIVELAMENTO
O Teste de nivelamento é organizado em duas partes:
Parte 1: A Parte 1 consistem em uma ENQUETE e AUTOAVALIAÇÃO no mesmo arquivo
e devem ser respondidas por TODOS os alunos.
Parte 2: A parte 2 consiste em um questionário da Gramática e uso da língua francesa.
A partir do momento em que começar a primeira atividade, você terá até 80 minutos para
concluir todas as três partes (Parte 1: Enquete e Parte 2: Teste de nivelamento).
Leia com muita atenção às orientações antes de começar, pois uma vez expirado o tempo
mencionado, não será possível continuar o teste.
* 08/02/2021 – Divulgação do resultado dos testes de nivelamento na página inicial do site
www.cursosextra.com - 08h00.
* 08/02/2021 – Matrícula para quem foi nivelado para o nível 1, nos seguintes horários:
Inglês – das 09h00 as 13h00
Outros idiomas – das 14h00 as 18h00
* 09/02/2021 – Matrícula para quem foi nivelado para nível superior ao 1, das 09h00 às 19h00.
Caso tenha algum problema técnico, entre em contato:
E-mail: llesec.cce@contato.ufsc.br

