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Link de acesso: 

polvo.udesc.br
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http://www.polvo.udesc.br/


Acessando o Polvo

Você poderá acessar o Polvo com o número do seu CPF, matrícula ou e-mail. Sua 
senha inicial será “123456” podendo trocar posteriormente.  
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Acessando disciplinas em que você está matriculado

Ao entrar no seu usuário Polvo, essa é a página inicial. No lado esquerdo, na opção “Lista”, 
aparecerão as matérias em que você está matriculado no semestre. Se esse campo estiver 

em branco, você ainda não está matriculado e deverá procurar a Equipe LabTIC. Para analisar 
dados e conteúdos da matéria, clique em cima da mesma, que estará listada em negrito.
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Ambiente básico da matéria

Clicando na matéria desejada, abrirá essa página. Nela, você terá acesso à mala direta, 
material de apoio, agenda, trabalho colaborativo, e a outras ferramentas que estejam 
disponíveis na disciplina. Os participantes, no lado direito da página, são as pessoas 

que também estão matriculados na matéria.
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Mandando Mensagens

Para mandar mensagens para o professor e/ou colegas de certa disciplina, utilize o 
recurso “Mala Direta”. Clique na matéria desejada e depois na opção “Mala Direta”.  
Ao clicar em “Enviar”, a mensagem será enviada a todas as pessoas cadastradas na 

disciplina. Caso você queira enviar a mensagem apenas para algumas pessoas, 
basta clicar em “Listar destinatários” e clicar nas pessoas desejadas. 7



Material de Apoio

Na opção “Material de Apoio”, você terá acesso a todo o material disponibilizado pelos 
professores, como slides, vídeo-aulas, textos e etc. Clique em cima do arquivo para fazer 

download.
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Trabalho Colaborativo

Em “Trabalho Colaborativo”, os professores podem solicitar provas ou trabalhos que, uma 
vez feitos pelo aluno, deverão ser postados no site com a mesma ferramenta. Para fazer o 
download do arquivo desejado, clique em cima do anexo, e para postar o trabalho feito, 
clique em “Publicar resposta”. Lembrando que, caso a atividade seja solicitada em sala, o 

professor não tem a necessidade de escrever mensagens ou anexar arquivos.
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Trabalho Colaborativo: Publicando resposta
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Após clicar em “Publicar resposta”, essa será a página seguinte. Antes de clicar em 
“Enviar”, você deve anexar a atividade feita clicando em “Selecionar arquivo” e adicionar 

um título para a mesma. Você também pode adicionar uma mensagem para que o 
professor receba juntamente com o arquivo. Caso a atividade tenha sido feita em grupo, 

você deve listar os integrantes com a opção “Adicionar Integrantes”.



Dúvidas

Caso ocorra qualquer dúvida, estamos aqui para 
ajudá-lo. 

Equipe LabTIC.

E-mail: polvoudesc@gmail.com

Telefone: (48) 3321-8271
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