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No contexto de uma sociedade cada vez mais informatizada e de acesso 

generalizado à informação e de um Ensino Superior que deverá acompanhar 

as exigências de uma Sociedade do Conhecimento e Aprendizagem, a Área 

Disciplinar da Fisioterapia da Escola Superior de Saúde de Setúbal 

disponibilizou um espaço on-line – Campus Virtual - que tem por objectivo 

facilitar uma aprendizagem efectiva e dinâmica em que a construção de 

conhecimento é baseada na partilha, reflexão e colaboração entre todos os 

interveniente no processo educativo. 

 

Neste sentido, e de forma a tornar este espaço um ambiente único de 

aprendizagem, é disponibilizado este manual, que pretende ser um guia para 

os novos utilizadores conhecerem, utilizarem e partilharem os recursos que o 

mesmo oferece.  

 

Este manual incidirá sobre a organização, funcionamento e utilização da 

plataforma Campus Virtual e dos vários elementos que dela constam.  

 

 

 

 

Boa Viagem! 
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Como é que eu acedo ao Campus Virtual? 

 

1. Abra o seu browser de Internet (geralmente o Internet Explorer -  ) e 

introduza o endereço http://www.hssilva.net/investiga 

2. Deverá aparecer a página de entrada do Campus Virtual (fig. 1).  

O Campus Virtual está configurado para a língua Portuguesa. No entanto, 

se preferir outra língua poderá seleccionar na coluna lateral direita da 

página a língua que deseja. 

  

    

 Língua 

 

 Inscrição 

                                               

 

 

 

Figura 1- Aparência da página de entrada da Dokeos.  
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Como é que faço o registo no Campus Virtual? 

Para ter acesso aos conteúdos dos cursos/disciplinas existentes na 

plataforma terá de se registar na 1ª vez que acede à mesma. Para tal: 

1. Deverá clicar em inscrição no campo do utilizador, na barra lateral 

direita (fig. 1). 

2. Deverá então aparecer a página de inscrição. Todos os campos de 

preenchimento são obrigatórios, pelo que se deixar algum campo em 

branco, o registo não será realizado. As informações relativamente aos 

campos de Preenchimento encontram-se no quadro 1. 

Quadro 1 – Instruções para preencher os campos de preenchimento do registo 

 

3. Depois de preencher todos os campos, deverá clicar em Validar para 

concluir o seu registo. 

4. Deverá aparecer uma página que confirma o registo efectuado e que o 

informa que os dados serão enviados para o seu e-mail.  

Para prosseguir deverá clicar em Seguinte. 

Campo de 
preenchimento 

Informações a colocar 

Último Nome Apelido 

Primeiro Nome Nome por que é mais conhecido (1º ou 2º nome) 

Código Oficial Nº de aluno da ESS-IPS 

Nome de utilizador Nome e apelido (sem espaços entre eles). Ex. helenasilva 

Senha Palavra-passe escolhida por si e desconhecida para os 
restantes utilizadores. Deverá ser uma palavra conhecida por 
si, da qual não se esqueça, uma vez que irá precisar dela 
sempre que quiser entrar no Campus Virtual. 

Confirmação Digitar novamente a palavra passe introduzida no campo 
anterior. 

Correio electrónico Digitar o e-mail fornecido pelos serviços académicos da ESS 
– ess(nº de aluno)@alunos.ips.pt, que será o correio 
electrónico utilizado neste espaço. 
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Como é que me inscrevo nos cursos/disciplinas existentes no Campus 

Virtual? 

Depois de proceder ao registo e ter clicado em Seguinte, aparece uma 

página que permitirá que se inscreva no curso/disciplina que deseja.  

1. Nesta página, deverá clicar em Procurar. Aparecem então os 

cursos/disciplinas disponíveis em que o aluno se poderá inscrever (fig. 2).  

 

 

 

 

Investigação I  

Alunos do 2º Ano 

  

Projecto de Investigação II e III  

 Alunos do 4º ano  

Figura 2 – Página de inscrição como utilizador de um curso/disciplina do Campus Virtual 

 

2. Para se inscrever basta clicar no item Inscrever do respectivo 

curso/disciplina. Aparecerá então uma página que confirma a sua 

inscrição no curso/disciplina seleccionado. 

3. Para ter acesso ao curso/disciplina em que se inscreveu basta clicar em 

Campus Virtual na barra de navegação (fig.3) e aparecerá a página de 

acesso ao curso/disciplina em que se inscreveu.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Página de inscrição concluída como utilizador de um curso/disciplina. 
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4. Nesta página bastará clicar sobre o nome do curso/disciplina para ter 

acesso aos seus conteúdos (fig. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Página de acesso ao curso/disciplina do Campus Virtual em que se inscreveu 
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Como é que eu acedo ao curso/disciplina em que me inscrevi depois da 

1ª utilização? 

 

1. Sempre que quiser aceder ao curso/disciplina em que se inscreveu, 

deverá aceder ao CAMPUS VIRTUAL utilizando o endereço 

www.hssilva.net/investiga e na barra lateral direita colocar o nome de 

utilizador e palavra-passe (senha) utilizado para o registo e clicar em 

Validar (fig. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Página de acesso ao Campus Virtual  

 

2. Será encaminhado para a página de acesso aos cursos/disciplinas em 

que está inscrito, na qual basta clicar sobre o nome do curso/disciplina 

pretendido para ter acesso aos conteúdos do mesmo (fig. 6).  

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Página de acesso ao curso/disciplina no Campus Virtual  



Manual de Utilização da plataforma Campus Virtual 

Área Disciplinar da Fisioterapia ESS-IPS 6 

Como é que se procede à “navegação” dentro do curso/disciplina? 

1. As páginas do curso estão organizadas em três grandes áreas (fig. 7): 

a. Barra de navegação (marca laranja) 

b. Barra gráfica (marca verde) 

c. Zona de trabalho (marca azul) 

 

Barra do Internet Explorer 

Barra de navegação 

Barra gráfica 

 

 

Zona de trabalho 

 

Figura 7 – Aparência  e estrutura da página de um curso/disciplina no Campus Virtual  

 

2. A navegação dentro do espaço pode ser realizada utilizando cada destas 

áreas: 

a. Barra de navegação – constituída por três sub-barras identificadas 

com vários tons de azul (fig. 7).  

i. A barra azul de tom mais escuro é uma barra identificativa 

do curso, e não deverá ser utilizada para fins de navegação.  

ii. A barra azul de tom intermédio é a barra pessoal do 

utilizador, que permite verificar em que cursos/disciplinas 

está inscrito, dados pessoais e agenda. Apesar de o utilizador 

poder fazer alterações no seu perfil e na agenda, 

aconselhamos a que só o faça quando já estiver familiarizado 

com o funcionamento da mesma. Além disso não deverá 

alterar os dados pessoais (perfil) sem conhecimento do 

professor/administrador do curso. 
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iii. A barra azul mais clara é a barra de navegação propriamente 

dita, que permite ao utilizador retroceder um nível na 

estrutura de navegação do curso. 

iv. O avanço e retrocesso de páginas pode ser ainda realizado 

através da barra do Internet Explorer. 

b. Barra gráfica – contém a representação gráfica de cada um dos 

itens constantes da Zona de trabalho, e são identificados quando o 

utilizador passa por eles com o rato. Para seleccionar determinado 

item basta clicar sobre ele. A sua função é igual à dos itens da Zona 

de trabalho.  

c. Zona de trabalho – contém itens que poderão ser diferentes 

consoante os cursos/disciplinas. Para o utilizador aceder a 

determinado item basta clicar sobre ele. 

3. Como já referido para voltar atrás um nível deverá utilizar a barra azul 

clara da Barra de navegação. Para apenas retroceder ou avançar uma 

página, torna-se mais fácil utilizar os botões de avanço e retrocesso da 

barra do Internet Explorer. 
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O que são e para que servem cada um dos itens da Zona de Trabalho? 

Quando acede ao curso/disciplina, aparece uma página que contém diversos 

itens que poderão ser utilizados durante o período em que o mesmo decorre. 

Para ter acesso a qualquer um deles basta clicar sobre eles na Zona de 

trabalho ou na Barra gráfica. 

A função e funcionamento de cada item está descrita detalhadamente na 

secção Anexos.  
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Como é que eu saio da plataforma Campus Virtual? 

Para sair da plataforma poderá simplesmente fechar a janela do Windows 

Explorer, no entanto para evitar que ocorram erros em utilizações futuras 

aconselhamos a que faça o logout através do botão Sair no canto superior 

direito da janela (fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Localização do botão Sair para efectuar o logout do Campus Virtual  
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Esqueci-me da minha senha/palavra-passe. Como é que a posso 

recuperar? 

Se perder a senha ou nome de utilizador utilizados no registo não necessita 

de fazer novo registo para aceder aos conteúdos da plataforma. Poderá 

recuperá-los utilizando a barra lateral da página de acesso ao Campus 

Virtual (fig 9). 

1. Na barra lateral clique em Lembrar a senha. 

2. Será reencaminhando para uma página em que lhe é solicitado o e-mail 

utilizado no registo - ess(nº de aluno)@alunos.ips.pt. Depois de o digitar clique 

em validar. 

3. Deverá surgir de seguida uma mensagem que confirma o envio da senha 

e nome de utilizador para o seu e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Recuperação da senha e nome de utilizador 
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Item Agenda  

Neste item são disponibilizados quaisquer eventos, nomeadamente datas e 

horário de início e fim de cursos/disciplinas, entrega de trabalhos, 

discussões de trabalhos, avaliações, etc. 

Por defeito, quando acede a este item (fig. A1) são mostradas todas as 

marcações realizadas e por ordem decrescente de data (opção Mais recentes 

primeiro).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1 – Aparência do item Agenda 

 

No entanto pode alterar o aspecto para: 

a) Visualizar as marcações por mês - clicar em Mostrar itens da 

agenda (localizado abaixo do calendário).  

Poderá visualizar as marcações do mês seguinte ou do mês anterior 

clicando nas setas do calendário (<< e >>) (fig. A2).  

 

 

 

 

 

 

Figura A2 – Funcionamento do item Agenda: Localização das setas do calendário 
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b) Visualizar as marcações por ordem crescente de data – clicar em 

Mostrar antigos primeiro (localizado abaixo do calendário). 

 

Nesta agenda não poderá acrescentar ou retirar marcações. No entanto, caso 

queira poderá utilizar a Minha Agenda (fig. A3) para desenvolver uma 

agenda pessoal, onde pode fazer as suas próprias marcações. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A3 – Função Agenda Pessoal 

 

Depois de aceder a este item poderá introduzir a data, hora, titulo da 

marcação e um texto sobre a marcação. Para finalizar deverá clicar em 

Validar. Se necessitar de alterar a marcação ou apagá-la, utilize 

respectivamente o lápis ou a cruz localizadas por baixo da marcação 

efectuada. 

 

Nesta agenda aparecem simultaneamente as suas marcações pessoais e as 

marcações do curso/disciplina em que se inscreveu. 
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Item Agenda  

Neste item são disponibilizados quaisquer eventos, nomeadamente datas e 

horário de início e fim de cursos/disciplinas, entrega de trabalhos, 

discussões de trabalhos, avaliações, etc. 

Por defeito, quando acede a este item (fig. A1) são mostradas todas as 

marcações realizadas e por ordem decrescente de data (opção Mais recentes 

primeiro).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1 – Aparência do item Agenda 

 

No entanto pode alterar o aspecto para: 

a) Visualizar as marcações por mês - clicar em Mostrar itens da 

agenda (localizado abaixo do calendário).  

Poderá visualizar as marcações do mês seguinte ou do mês anterior 

clicando nas setas do calendário (<< e >>) (fig. A2).  

 

 

 

 

 

 

Figura A2 – Funcionamento do item Agenda: Localização das setas do calendário 
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b) Visualizar as marcações por ordem crescente de data – clicar em 

Mostrar antigos primeiro (localizado abaixo do calendário). 

 

Nesta agenda não poderá acrescentar ou retirar marcações. No entanto, caso 

queira poderá utilizar a Minha Agenda (fig. A3) para desenvolver uma 

agenda pessoal, onde pode fazer as suas próprias marcações. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A3 – Função Agenda Pessoal 

 

Depois de aceder a este item poderá introduzir a data, hora, titulo da 

marcação e um texto sobre a marcação. Para finalizar deverá clicar em 

Validar. Se necessitar de alterar a marcação ou apagá-la, utilize 

respectivamente o lápis ou a cruz localizadas por baixo da marcação 

efectuada. 

 

Nesta agenda aparecem simultaneamente as suas marcações pessoais e as 

marcações do curso/disciplina em que se inscreveu. 
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Item Documentos  

Neste item são disponibilizadas aos utilizadores documentos em vários 

formatos (texto, aúdio e imagens). Para visualizar os documentos existentes 

em cada uma das pastas, basta clicar no nome da pasta desejada (fig. D1).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura D1 – Aparência do item Documentos 

 

Depois de aberta a pasta desejada, poderá abrir o documento que lhe 

interessa clicando sobre o nome do mesmo ou gravá-lo directamente, 

utilizando a função Gravar (fig. D2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D2 – Opções de abrir ou gravar o documento 

 

Se optar por abrir o documento, poderá gravá-lo de seguida, utilizando o 

processo normal de gravação, como se estivesse a trabalhar fora da 

plataforma. 
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Item Ligações  

Neste item são disponibilizadas alguns links que poderão ser úteis ao 

utilizador.  

Os links estão organizados por temas (fig. L1). Para aceder à lista de ligações 

disponíveis em cada tema, bastar clicar sobre a designação do mesmo 

(fig.L2). 

Figura L1 – Aparência do item Ligações 

 

Figura L2 – Aparência do item Ligações: Organização por temáticas 

 

Para visualizar os sites indicados, clique sobre a respectiva designação e 

será automaticamente reeencaminhado para o site.  

Para voltar à plataforma, utilize o botão de retrocesso do Internet Explorer.  
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Item Chat 

 Quando clica no item chat aparece uma página (fig. C1) composta por três 

áreas: 

a) Área de utilizadores (cor laranja) 

b) Área de conversação (cor verde) 

c) Área de edição (cor azul) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C1 – Aparência do item Chat 

 

Na área de utilizadores são mostrados os utilizadores que estão no momento 

a utilizar este item. Os utilizadores são identificados pelo seu nome de 

utilizador e pelo seu nome completo. 

Na área de conversação aparece o diálogo efectuado entre os utilizadores. 

A área de edição é o local onde os utilizadores escrevem o diálogo que depois 

aparecerá na área de conversação.  

Depois de escrever na área de edição uma frase ou questão, bastará clicar 

em OK ou no Enter do seu teclado, para que a mesma apareça na área de 

conversação. 

Área de conversação 

Área de edição 

Área de utilizadores 
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Apesar de a transferência da frase ou questão de uma área para a outra ser 

geralmente bastante rápida, a velocidade poderá variar consoante a 

velocidade de ligação à Internet que está a utilizar. 

 

Para sair deste item, deverá utilizar a barra de navegação ou a barra gráfica, 

se pretender passar automaticamente para outro item. 
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Item Forúm 

Este item permite aos utilizadores discutirem e desenvolverem determinadas 

temáticas. 

Difere do chat dado que este é realizado em diferido (tempo real) e o fórum 

não, ou seja, permite ao utilizador ler e reflectir sobre o que já foi escrito e 

elaborar uma resposta à temática em discussão. 

Quando o utilizador acede ao item forúm aparece uma página com a lista de 

fóruns existentes (fig. F1). Esta página está organizada em Fóruns 

principais e Fóruns de grupo. 

Os fóruns principais são destinados a todos os utilizadores do 

curso/disciplina para discussão de temáticas gerais. 

Os fóruns de grupo são destinados aos elementos pertencentes a 

determinado grupo para discussão de temáticas especificas a desenvolver 

pelo grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F1 – Aparência do item Fórum 

 

Para aceder a um fórum bastará clicar sobre a designação do mesmo (fig. F2). 
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Deverá aparecer uma página que contém os títulos dos (sub)fóruns que 

estão a ser desenvolvidos. Nesta página é-lhe ainda dada a opção de criar 

um novo fórum de discussão (fig. F2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F2 – Página de acesso aos fóruns em discussão 

 

Para iniciar um novo fórum de discussão deverá clicar em Começar um 

tema novo, no qual ser-lhe-á solicitado que atribua um título ao novo 

(sub)fórum e desenvolva um pequeno texto explicativo sobre o que pretende 

pôr a discussão. Têm ainda a opção de receber avisos sempre que houver 

respostas ao fórum que iniciou ou de acrescentar documentos como 

recursos para a discussão. 

Para finalizar este processo deverá clicar em Enviar. 

 

Para simplesmente aceder ao conteúdo de um (sub)fórum bastará clicar 

sobre o título do mesmo. Será então reencaminhado para uma página que 

contém todas as mensagens e respostas ao mesmo (fig. F3). 

Por defeito as mensagens e respostas encontram-se em Vista linear (fig. F3). 

Nesta opção poderá visionar todas as mensagens ao mesmo tempo e se 

quiser responder a alguma delas basta clicar em Responder a esta 

mensagem, que se encontra junto a cada uma delas. Pode ainda utilizar o 
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Responder, que se encontra no topo da área de trabalho, se quiser 

responder à mensagem inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F3 – Vista linear das mensagens de um fórum 

 

A visualização das mensagens do fórum pode ser também efectuada de 

forma hierárquica (por níveis) utilizando a Vista em árvore, que lhe dá a 

noção de qual a mensagem inicial e subsequentes respostas.  

Utilizando esta visualização, aparece somente o conteúdo da mensagem 

inicial e o titulo das mensagens de resposta (fig. F4). Para visualizar as 

restantes mensagens bastará clicar sobre o título das mesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F4 – Vista em árvore das mensagens de um fórum 
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Para responder a determinada mensagem utilizando esta vista deverá abrir a 

mensagem à qual pretende responder e clicar em Responder a esta 

mensagem. Tal como na vista linear, pode ainda utilizar o Responder para 

responder directamente à mensagem inicial.  
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Item Utilizadores 

Neste item poderá visualizar informações referentes aos utilizadores do 

curso/disciplina, nomeadamente o nome, fotografia e e-mail. 

Quando clica no item utilizadores aparece uma página com a lista de 

utilizadores do respectivo curso/disciplina (fig. U1). 

Para obter mais informações sobre determinado utilizador (fig. U2) bastará 

clicar sobre o nome do mesmo na lista de utilizadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura U1 – Aparência do item Utilizadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura U2 – Informações referentes a um utilizador 
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Item Grupos 

Neste item poderá visualizar informações referentes à constituição dos 

grupos de trabalho existentes no curso/disciplina, nomeadamente o nome, 

fotografia e e-mail. 

Quando clica no item grupos aparece uma página com a pasta Grupos. 

Clicando nesta página aparecerá outra, com a lista de grupos do respectivo 

curso/disciplina (fig. G1). 

 

 

 

 

 

 

Figura G1 – Lista de grupos existentes no curso/disciplina 

 

Para obter mais informações sobre a constituição de determinado grupo  

bastará clicar sobre o nome do mesmo (fig. G2). Se necessitar de mais 

informações sobre determinado utilizador bastará clicar no nome do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura G2 – Detalhes da constituição de determinado grupo 
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Item Trabalhos 

Este item permite que envie os seus trabalhos para a plataforma e que estes 

fiquem visíveis para o docente, que poderá decidir se os documentos deverão 

ou não estar acessíveis a todos os utilizadores automaticamente. 

 

Para enviar um trabalho para a plataforma Campus Virtual, terá de clicar no 

item Trabalhos da página principal para ser reencaminhado para a página 

em que lhe é solicitada a localização do ficheiro que pretende enviar (fig. T1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura T1 – Aparência do item Trabalhos 

 

Para definir a localização do ficheiro no seu computador clique em Procurar 

para visualizar a janela do Windows Explorer, a partir da qual é fácil 

estabelecer a localização do ficheiro. 

Depois de definir a localização do ficheiro, deverá atribuir-lhe um titulo e se 

eventualmente uma pequena descrição. Quando concluir o processo clique 

em Validar. Deverá aparecer então uma mensagem de confirmação da sua 

acção. 

O trabalho poderá ser ou não visualizado de seguida, dependendo das 

definições introduzidas pelo docente.  
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Item Cacifo (Dropbox) 

 

O cacifo é uma ferramenta dedicada à troca de documentos (Word, Excel, 

PDF etc. ) entre os vários utilizadores do Campus Virtual. 

 

No cacifo ficam registados todos os documentos enviados e recebidos pelos 

utilizadores. 

 

Para enviar um documento basta identificar o documento no seu 

computador (Browse), adicionar os autores do documento, uma breve 

descrição ou titulo do documento e a quem se dirige. 

Após introduzir estes dados, para enviar o documento basta clicar em OK. 

 

para enviar o documento para mais de um utilizador, basta utilizar a tecla 

CTRL e simultaneamente seleccionar os utilizadores a quem quer enviar o 

documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C1 – Aparência do item Cacifo (dropbox) 
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