
CALENDÁRIO PARA A OFERTA DE CURSOS EAD DO IFRJ
PRIMAVERA 2019

AVISOS E ORIENTAÇÕES:

(1) Os cursos ofertados são de curta duração (cursos livres). Inscrever-se nestes cursos não implica em vínculo 
do cursista com qualquer outro curso da educação profissional técnica de nível médio, ou da graduação ou da 
pós-graduação do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), tampouco usufruir de direitos de alunos regularmente 
matriculados no IFRJ.
(2) Para cada curso EaD ofertado, haverá dois momentos de divulgação de relação de inscrições homologadas com o 
intuito de atender ao máximo de candidatos interessados nos cursos e de manter turmas com efetivo pleno de cursistas.
(3) Devido à grande demanda de inscrições optamos por oferecer o curso “Fundamentos em EaD II” com o mes-
mo formato do curso “Fundamentos em EaD I”, para todos os inscritos.
(4) Entre os dias 10 e 15/10/19, os cursistas que nunca acessaram a plataforma EaD do IFRJ receberão uma men-
sagem automática do suporte.dead informando dados de login e senha. Para os cursistas que já possuam estes 
dados, os mesmos continuam válidos e podem ser utilizados.
(5) Os cursistas que já possuem dados de login e senha e os tenham esquecido devem utilizar o link Esqueceu 
sua senha na homepage da plataforma https://moodle.ifrj.edu.br.
(6) O acesso aos cursos só será liberado a partir do dia 16/10/19, às 10h.

(7)  Após o início de cada curso, o candidato selecionado terá 05 (cinco) 
dias para acessá-los, conforme o cronograma acima. Caso não acesse o 
curso no qual teve sua inscrição homologada no período de 16/10/19 até 
às 14h de 21/10/19, a vaga será disponibilizada a candidatos constantes 
da “Relação de lista de espera”, seguindo a ordem de inscrição, que rece-
berão uma confirmação por email no próprio dia 21/10/19 após às 18h.

N° de Ordem Responsável Evento Prazo

01 DTEIN
PROEN/IFRJ

Operacionalizar e acompanhar as ações necessárias à 
efetivação dos Cursos em EaD do IFRJ a serem ofertados 
no período de 16 de outubro a 11 de novembro de 2019. 

06/05/19
a

15/10/19

02 Cursista

Solicitar matrícula, via Portal IFRJ, para a realização dos 
Cursos “Fundamentos em EaD I”, “Fundamentos em EaD 
II”, “Moodle Básico para Professores”, Muito além do sli-
de e “Produção de Videoulas” no ano de 2019.
(https://portal.ifrj.edu.br/ead/ofertas-andamento)

16/09/19
a

06/10/19

03 DTEIN
PROEN/IFRJ

Disponibilizar, via Portal IFRJ, a 1ª Relação de inscrições 
homologadas e a Relação de lista de espera (1).
(https://portal.ifrj.edu.br/ead/ofertas-andamento)

10/10/19
(Após às 18h)

04
DTEIN

PROEN/IFRJ
Cursista

Início dos Cursos EaD do IFRJ. 16/10/19
(Após às 10h)

05 DTEIN
PROEN/IFRJ

Disponibilizar a 2ª Relação de inscrições homologadas, a 
partir da Relação de lista de espera (2).
(https://portal.ifrj.edu.br/ead/ofertas-andamento

21/10/19
(Após às 18h)

06
DTEIN

PROEN/IFRJ
Cursista

Término dos Cursos em EaD do IFRJ.
30/11/19

(Até às 
23h59)

07 DTEIN
PROEN/IFRJ

Disponibilizar certificado de conclusão dos cursos “Mui-
to além do slide”, “Produção de videoaulas” e “Moodle 
básico para professores” com aproveitamento.
 (https://portal.ifrj.edu.br/ead/ofertas-andamento)

A partir de 
05/12/19

08 DTEIN
PROEN/IFRJ

Disponibilizar certificado de conclusão dos cursos 
“Fundamentos em EaD I” e “Fundamentos em EaD 2”.

A partir da 
conclusão 
das ativi-
dades e 

aproveita-
mento.

09 Cursita Imprimir certificado de conclusão de todos os cursos.
(https://portal.ifrj.edu.br/ead/ofertas-andamento)

Até 
20/12/19
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