
Você foi selecionado como aluno especial no PPGModa?  
Fique atento sobre como iniciar suas aulas online. 
 
Se você é um novo aluno ou nova aluna do PPGModa seja muito bem-vindo e bem-vinda à 
Udesc! 
 
Ferramentas usadas na UDESC 
Para conseguir colocar todas as atividades na prática, a Udesc adotou algumas ferramentas 
para acompanhamento das aulas. As plataformas mais utilizadas pela universidade são: o 
Moodle e o Microsoft Teams. Ambos são acessados pela chamada ID Udesc, que nada mais é 
do que uma identidade que você precisa utilizar na instituição para acessar essas e outras 
plataformas virtuais da instituição e participar de diversas atividades. 
 
O que é o ID Udesc? 

É um nome de usuário e senha de que você vai precisar para acessar a maior parte das 
ferramentas on-line utilizadas nas aulas. Também serve para entrar no Sistema de Gestão 
Acadêmica (Siga) e documentos fornecidos pela Secretaria de Ensino de Pós-Graduação do 
Ceart.  

Mas vamos por partes.  

A primeira coisa que você precisa fazer (depois de estar matriculado) é acessar id.udesc.br e 
clicar no botão Primeiro Acesso. Aí é só seguir os passos indicados pelo site. 

O nome de usuário (login) você não escolhe. Ele é o seu CPF (apenas os números, sem ponto 
ou traço). Já a senha é a que você cadastra durante esse procedimento do primeiro acesso.  

Já cadastrou mas esqueceu a senha? Não tem problema. Volte ao id.udesc.br e clique 
em Redefinir Senha.  

OK. Cadastrei meu login e senha do ID Udesc. E agora? 

Guarde bem esta senha. Além do Siga, de que já falamos, ela vai servir para acessar quase 
todas as ferramentas on-line de que você vai precisar para acessar às aulas. 

Para quem pergunto se eu tiver dúvidas? 

Se mesmo depois de acessar todas as informações nos links acima, você ainda tiver dúvidas 
sobre como usá-las, procure a Coordenadoria de Informática da Udesc CeArt. Os técnicos da 
Cinf ajudarão no uso do ID Udesc, e-mail Udesc, Teams e Office 365. Mande um e-mail 
(cinf.ceart@udesc.br). 

 

http://www.moodle.udesc.br/
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/group-chat-software
https://siga.udesc.br/
https://siga.udesc.br/
https://www.udesc.br/ceart/secretariaposgraduacao
https://www.udesc.br/ceart/secretariaposgraduacao
https://id.udesc.br/Geral/Login/formLogin
https://id.udesc.br/
https://www.udesc.br/ceart/informatica/equipe
mailto:cinf.ceart@udesc.br

