
 

 

COMO ENVIAR MENSAGENS PRIVADAS 

 

1. Primeiramente, no canto esquerdo, clique no nome da turma da qual a pessoa 

que você deseja se comunicar faz parte e, depois, clique em ‘Participantes’, 

localizado no canto superior esquerdo. Uma lista de participantes será exibida. Em 

seguida, basta clicar no nome da pessoa procurada. Para encontrar a pessoa mais 

facilmente, observe que você pode selecionar o filtro ‘Estudante’ ou ‘Docente UFG’, 

por exemplo, no campo destacado ao centro da imagem abaixo. Ou, ainda, 

selecionar a letra inicial do nome e/ou sobrenome da pessoa. 

 

 

 

2. Após clicar no nome da pessoa selecionada, a página do perfil  dela será exibida. 

Você deve clicar na palavra ‘Mensagem’ para escrever e enviar a sua dúvida ou 

questão. O link ‘Adicionar contatos’, serve para tornar o processo de envio de 

mensagens ainda mais prático. Sugerimos que você adicione as pessoas para as 

quais costuma escrever com mais frequência. Sempre que o símbolo do ‘sino’ exibir 

um número, significa que há novas mensagens privadas para você. 

 

 



 

 

3. Outra maneira de enviar mensagens privadas é clicando diretamente no ícone do 

‘balão’, no canto superior direito da tela. Em seguida, digite o nome da pessoa para 

a qual você precisa enviar a mensagem no campo de busca e dê ‘Enter’. 

 

 

 

4. O(s) participante(s) que tiver(em) o nome digitado, aparecerá(ão). Assim, basta 

clicar no nome da pessoa procurada, escrever a mensagem no campo disponível e 

enviar clicando no símbolo do avião, localizado no canto inferior direito da tela. 

 

 

 

Por padrão do sistema, toda e qualquer mensagem enviada pelo balão vai 

com cópia para o e-mail cadastrado do destinatário. Porém, para responder, você 

precisará utilizar a plataforma. Se responder por e-mail, a mensagem não chegará 

ao destinatário. No tópico ‘Canal de Dúvidas’ da página principal de cada sala, 

também disponibilizamos os links que dão acesso direto ao perfil de cada professor. 



 

 

Assim, basta clicar no símbolo do balão de mensagem ao lado do nome do professor 

e enviar sua mensagem.  



 

 

COMO ENVIAR MENSAGENS PRIVADAS 

 

1. Clique na sala digital devida e, na sequência, na aba ‘Participantes’, localizada 

no canto superior direito. 

 

 

 

2. A lista de participantes da sala ficará visível. Clique no nome que você deseja 

enviar uma mensagem e, na sequência, no símbolo do avião, onde está escrito 

‘Mensagem’.  

 

 



 

 

3. Digite a sua mensagem no canto inferior e clique no símbolo do avião cinza, do 

lado direito, para enviar. 

 

 

 

Por padrão do sistema, toda e qualquer mensagem enviada pelo balão vai 

com cópia para o e-mail cadastrado do destinatário. Porém, para responder, você 

precisará utilizar a plataforma. No tópico ‘Canal de Dúvidas’ da página principal de 

cada sala, também disponibilizamos os links que dão acesso direto ao perfil de cada 

professor. Assim, basta clicar no símbolo do balão de mensagem ao lado do nome 

do professor e enviar sua mensagem. 

Visando uma comunicação mais efetiva, recomendamos deixar as 

‘notificações’ do aplicativo Moodle ativas na configuração geral do seu aparelho de 

celular. Assim, toda vez que alguém enviar uma mensagem pra você, poderá 

aparecer uma notificação na tela de início do seu telefone. 

 

     



 

 

Lembre-se sempre: na impossibilidade de utilizar um computador e diante de 

qualquer problema no aplicativo, basta digitar o site: ensino.ead.ufg.br no 

navegador de internet do seu celular e seguir à risca os tutoriais de uso ‘Para 

Computador’. Você também pode acessar a versão para computador, pelo celular, 

clicando nos 3 traços do canto inferior direito da tela do aplicativo e na palavra ‘Site’. 

 

        


