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Configurando seu perfil 

        No menu de admistração, você poderá modificar seu perfil, mudar sua senha, ter acesso a 

mensagens, blogs e badges. 

 
      Clicando em modificar perfil você terá acesso a sub-menus de edição sendo eles Geral, Preferência, 

Imagem do usuário, Nomes adicionais, Opcional e Outros arquivos, onde você poderá alterar seus dados 

da conta.Terminando clique em atualizar perfil. 
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         Para alterar sua senha, basta clicar em Modificar senha, onde deverá informada sua senha atual e 

sua nova senha de acordo com as necessidades especificadas, terminando clique em salvar mudanças. 

 
         Caso queria configurar os métodos de aviso para as mesagens recebidas,você deverá clicar em 

Minhas configurações de perfil e depois em Mensagens.Serão apresentadas várias opões de configuração 

e você deverá selecionar as que deseja,feito isso clique no botão Atualizar perfil, que se localiza ao fim da 

página. 
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       Ainda no menu de Administração, além de todas essas alterações você poderá configurar a área de 

blogs onde será possível alterar as preferências, registrar um blog externo e a área de badges onde além 

de alterar as preferências você terá acesso as configurações de backup. 

      No bloco direito da página você poderá visualizar e gerenciar seus arquivos privados, poderá 

visualizar os últimos badges, o calendário, seus próximos eventos onde será possível também acrescentar 

um novo evento e além disso saberá quem está online. 
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       Para adicionar um novo evento basta clicar no bloco Próximos eventos e em seguida Novo evento. 

Feito isso você definirá o tipo de evento, o nome do evento, caso ache necessário uma descrição e data. 

Além disso deverá definir a duração e caso queria que o evento repita durante uma certa data basta definir 

por quantas vezes, logo em seguida clique em Salvar Mudanças.

 
       Para sair do AVA, basta clicar em Sair no menu localizado no lado direito da página, onde também 

você poderá ver seus cursos e alterar seu perfil. 

 
 

 


