
Tutorial: Ambiente Virtual de Aprendizagem – IFMT (Mensagens)

Envio de mensagens para usuário específico

1º Passo: Com seu usuário autenticado na plataforma clique no canto superior direito no ícone

do “balão”.

2º Passo: No campo “pesquisar” digite o nome do estudante para qual deseja enviar uma

mensagem e pressione a tecla enter.

3º Passo: Se o estudante estiver matriculado em uma das disciplinas que ministra, seu nome

deverá ser listado.



4º Passo: Clique sobre o nome do estudante e irá aparecer uma tela para que escreva o texto,

após essa ação poderá ser feito o envio da mensagem clicando no ícone “Aviãozinho de Papel”.

5º Passo: Você poderá apagar as mensagens após o envio, só clicar sobre a mensagem para

selecioná-la.

6º Passo: Em seguida basta clicar no ícone da lixeira na parte inferior da tela, para apagar o

texto enviado.

7º Passo: Irá aparecer uma mensagem de confirmação da ação, só clicar em “Excluir” para

apagar a mensagem enviada.

Obs. Os estudantes serão notificados das mensagens enviadas pelo professor através do e-mail

cadastrado na plataforma.



Envio de Mensagens Para Uma Turma/Grupo

1º Passo: Na barra lateral da plataforma clique no ícone da página inicial.

2º Passo: Entre o campus que você ministra aulas.

3º Passo: Clique na categoria onde está o curso que deseja mandar a mensagem.

4º Passo: Selecione o curso.

5º Passo: Selecione o ano.



6º Passo: Selecione o componente curricular (Você poderá utilizar o campo de “pesquisa” para

procurar a disciplina).

7º Passo: Com página da disciplina aberta, na barra lateral clique no ícone dos participantes.

8º Passo: Será exibido uma lista com todos estudantes matriculados nesta disciplina.

9º Passo: Você poderá aplicar filtros na lista para especificar ainda mais o grupo de estudantes

que deseja enviar a mensagem (pode aplicar mais de um filtro). Por exemplo o filtro “Grupo:

20211.INF.1M” neste caso seleciona apenas os estudantes do matutino.



11º Passo: Após aplicar os filtros que deseja, basta ir na parte inferior da página e clicar em

“Selecione todos os “XX” usuários”.

12º Passo: Em seguida, ainda na parte inferior da página, no campo “Com usuários

selecionados...” escolha a opção “Enviar uma Mensagem”.

12º Passo: Irá aparecer uma janela para digitar o texto que será enviado, após escrevê-lo é só

clicar em “Enviar mensagem para XX pessoas”, que sua mensagem será enviada para todos os

estudantes selecionados.

Obs. Os estudantes serão notificados das mensagens enviadas pelo professor através do e-mail

cadastrado na plataforma.


