
tutoriais rápidos



Login 
Para acessar o Portal do Aluno, os computadores da 
PUCRS e o Moodle, plataforma em que são publicados 
os materiais das disciplinas e onde você acompanhará 
as aulas neste semestre, você deve utilizar o número da 
sua matrícula (sem o último digito). A senha será defi-
nida na primeira vez que utilizar o sistema, mas, caso se 
esqueça ou queira trocar, você pode acessar:  
trocasenha.pucrs.br.

Usuário de rede

Senha

Matrícula sem o dígito: 12345678

• • • • • • • • • •

O Portal do Aluno PUCRS concentra diversas informações/

serviços para auxiliar em sua trajetória como estudante. Dentro 

dele você poderá acessar: notas das disciplinas, grade de horá-

rio das aulas, histórico escolar, informações financeiras, geração 

de documentos, entre outras facilidades. 

pucrs.br/soupucrs-aluno/ 



E-mail @edu 
É por meio dele que você receberá as principais 
comunicações da Universidade. Ele também é 
seu canal direto de comunicação com os/as pro-
fessores/as. Você pode acessá-lo no  
Portal do Aluno ou pelo aplicativo da PUCRS. 

Faça o download do app:

App Store

Google Play



1.

2.

3.

Se você não sabe qual é 
o seu e-mail acadêmico, 
acesse o Portal do Aluno. 
No lado esquerdo, clique 
em “pessoal” e depois em 
“correio acad”.

Acesse o link:
office365.pucrs.br
e insira as credenciais de 
acesso.

Caso não se lembre da sua 
senha, acesse o portal 
trocasenha.pucrs.br 
e siga as orientações do 
site.

XXXXXXX@edu.pucrs.br



Moodle 
O Moodle é a plataforma oficial da Universidade 
para a troca de conteúdos online entre professo-
res/as e alunos/as. Por meio dela são disponibili-
zadas as aulas, as atividades e as avaliações onli-
ne durante o período de distanciamento social.



1.

2.

4.

3.

Para entrar no Moodle,
basta acessar o link:
moodle.pucrs.br
e digitar seu login (nº da 
sua matrícula sem o último 
dígito) e senha (a mesma 
usada no Portal do Aluno).

Ao entrar na plataforma, 
você será direcionado/a 
para a página inicial. Ela 
reúne suas disciplinas, 
calendário e mensagens.

Neste espaço, estão todas 
as disciplinas que você está 
matriculado/a. 

Em “calendário” e em 
‘próximos eventos” estão 
as datas das entregas que 
você deve realizar.

12345678



5.

6.

Ao clicar na disciplina, é 
possível visualizar os diver-
sos materiais da aula.

Lembre-se sempre de che-
car esse ícone, ele indicará 
quando o professor enviar 
novas mensagens.



Zoom 
A ferramenta Zoom está sendo utilizada 
oficialmente pela PUCRS para as aulas online. 
Você pode acessar  pelo site ou pelo app.

zoom.us

App Store

Google Play



1.

2.

4.

3.

Ao acessar o Zoom, clique 
no botão “efetuar login”.

Ao entrar em sua conta, 
a página de reuniões será 
aberta. O/a professor/a 
compartilhará com a tur-
ma um link direto ou ID da 
reunião. No segundo caso, 
clique em “entrar em uma 
reunião”.

Após utilizar o ID ou o link, 
você será redirecionado 
para uma página onde é 
oferecida a opção de bai-
xar o Zoom no computa-
dor ou iniciar a reunião no 
navegador.

Para continuar, digite o ID 
da reunião compartilhado 
pelo/a professor/a.

1

2



5.

6.

7.

Em seguida, este campo 
aparecerá. Informe seu 
nome e prossiga.

Pronto! Você está na  
reunião.

Habilite o vídeo e o áudio 
conforme a sua necessidade.
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