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Caro Estudante: 

 

A Faculdade 2 de Julho está seguindo todas as orientações do Ministério 

da Educação e dos órgãos oficiais para esse momento. Essas atividades serão 

consideradas como atividades regulares e servirão para efeito da 

integralização da carga horária do curso. 

 

Está tudo pronto para recebê-lo em 2020.2 com a melhor estrutura, ainda no 

ensino remoto. Para isso, adotamos em 2020.1, a Plataforma Moodle e, agora, para 

as aulas online a Plataforma TEAMS. Assim, para você acessar o Moodle, basta 

clicar no link, que está no topo do site da F2J ou pelo site: https://moodle.f2j.edu.br. 

Ao acessar a página do Moodle, você encontrará a tela abaixo, onde deverá colocar 

a identificação do usuário e senha.  

 

A identificação do usuário é o número da sua matrícula e senha o número do seu 

CPF. 

 

 

Os docentes foram orientados para: 

 

1. Utilizar exclusivamente a plataforma Moodle e os seus recursos para 

disponibilizar os materiais das aulas e para possibilitar maior interação com vocês.  
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2. Manter os encontros com vocês nos dias e horários das aulas presenciais, 

exceto para os estudantes que estão em Estudo Dirigido e TCC, cujos horários 

devem ser acordados com o professor.  

 

3. Disponibilizar o link para aula online no Moodle. 

 

4. Gravar as aulas online realizadas e disponibilizar os links da gravação no 

moodle. 

 

5. Inserir as avaliações no Moodle, nos períodos previstos no calendário 

acadêmico.  

 

6. Conduzir o curso de acordo com as necessidades e natureza de cada 

disciplina. 

 

7. Estimular o estudante a utilizar a Biblioteca Virtual. Se você ainda não recebeu 

a sua senha, favor solicitá-la na Secretaria Acadêmica, à Juliana Pamponet, no 

seguinte e-mail: secretaria.academica@2dejulho.edu.br. 

 

As aulas online ocorrerão na ferramenta Teams, que foi integrada ao Moodle. 

Para entrar na aula, basta clicar no link que o professor inseriu no Moodle.  

 

Para obter êxito nos estudos, é necessário acessar frequentemente o Moodle e 

seguir as orientações dos professores. Atenção para as datas das avaliações 

disponibilizadas no Moodle. 

  

Todos os coordenadores, docentes e demais colaboradores estão trabalhando 

remotamente, a fim de possibilitar as melhores condições para vocês.  

 

Sucesso a todos! 

Abraços, 

 

A Direção da Faculdade 

 

 


