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I

Ícones interativos

Este material conta com alguns elementos interativos.

Você poderá clicar nos botões do Sumário (Unidade 1, 2...) e ir direto 
para unidade escolhida.

Além disso, ao final de cada unidade, você poderá clicar nos ícones que 
estão ao final das unidades para facilitar sua navegação pelos conteú-
dos.

Unidade 1 Botões do Sumário (levam para a unidade escolhida)

Vá para o início da Unidade

S Volte para o Sumário
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UNIDADE 1 
Cadastro de Usuário

AVA

A UFPEL disponibiliza um Ambiente Virtual de Aprendizagem Institucional, o AVA/Moodle. Esse 
AVA pode ser usado para realizar disciplinas a distância e presenciais, bem como atividades de pes-
quisa e extensão. Para utilizar o AVA Institucional, acesse o endereço:

http://avainstitucional.ufpel.edu.br

O AVA Institucional é administrado pelo Centro de Educação a Distância – CEAD/UFPEL e está dis-
ponível a todos os professores que desejarem utilizar os seus recursos.

Se você está vinculado à UFPEL em atividade de ensino, pesquisa ou extensão e irá participar dessa 
atividade através do AVA/Moodle Institucional, precisa estar cadastrado no sistema. Somente de-
pois de cadastrado poderá ser inserido no seu curso ou disciplina.

1.1. Cadastro de Usuário

Antes de se cadastrar, verifique se você ainda não está cadastrado nesse sistema. Para isso, clique no 
link Perdeu a Senha?.

Preencha um endereço de e-mail que você costuma utilizar e verifique se você recebeu uma mensa-
gem do Moodle Institucional da UFPEL com o seu Nome de Usuário e Senha.

Se você não recebeu uma mensagem no seu e-mail, inicie o processo de cadastramento clicando no 
link Cadastramento de Usuário, que está indicado na figura abaixo.

1. Cadastro de Usuário ;
     Recuperação de Senha e de 
     Nome de Usuário

   Tela de Entrada do AVA/Moodle InstitucionalFigura 1.

http://avainstitucional.ufpel.edu.br/
http://www.ufpel.edu.br/
http://avainstitucional.ufpel.edu.br
http://cead.ufpel.edu.br/
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Após preencher os campos solicitados na tela de Cadastramento de Novo Usuário, você deve clicar no 
botão Cadastrar este novo usuário, conforme é apresentado na figura abaixo.

Depois de clicar em Cadastrar, você deve verificar a sua caixa de e-mail e acessar a mensagem de con-
firmação do Moodle Institucional. Leia a mensagem atentamente e clique no link de confirmação. 
Somente depois de confirmar você poderá acessar o  Moodle Institucional da UFPEL.

Importante: Se você não receber uma mensagem de confirmação na sua caixa de e-mail, envie uma 
mensagem para o endereço: suportemoodleufpel@gmail.com. Nessa mensagem comunique o seu 
cadastro e o endereço de e-mail que você utilizou no cadastro.

   Tela de Cadastramento de Novo UsuárioFigura 2.

Cadastro de Usuário

http://avainstitucional.ufpel.edu.br/
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O Moodle é um sistema pensado para apoiar atividades de ensino presencial ou a distância. Quando 
o professor monta uma proposta de trabalho no Moodle, ele precisa planejar como os alunos vão 
habitar esse espaço acadêmico virtual.

Uma etapa importante desse processo é o preenchimento do perfil, o que possibilita aos integran-
tes da disciplina/curso se apresentarem e contarem um pouco sobre suas experiências. 

Você tem um único Perfil no Moodle e ele poderá ser acessado pelos Participantes das diferentes 
disciplina/cursos em que você estiver vinculado, não importa se você é aluno, professor ou tutor. 
Lembre-se que Perfil é o seu cartão de visita dentro do AVA.

2.1. Atualizar Perfil

Para Atualizar o seu perfil, você pode acessar o comando Perfil que está localizado no Menu Esquerdo 
da tela inicial.

1. Acessar perfil para 
atualizar informações 

pessoais.

Quando você acessa o seu perfil, encontra um resumo das suas informações no AVA, como a sua foto, 
sua descrição, endereço de e-mail e cursos em que está vinculado. Além disso, também tem acesso 
aos  comandos descritos a seguir .

Modificar Perfil•	  – na aba superior, que possibilita ao usuário acessar e modificar suas informa-
ções e preferências. 

Mensagens do Fórum•	  – na aba superior, que possibilita ao usuário acessar e ler as mensagens 
enviadas para os fóruns na turma que está acessando no momento. 

Blog•	   - na aba superior, possibilita ao usuário montar um blog pessoal que pode ser acessado por 
outros usuários do Moodle. 

Relatório de Atividades •	 – na aba superior, possibilita ao usuário visualizar um relatório dos 
seus acessos e participações na turma que está acessando no momento.

Mudar Senha•	  – botão na parte inferior da tela, possibilita ao usuário trocar sua senha.

    Tela com acesso ao comando PerfilFigura 3.

UNIDADE 2 
Modificar Perfil

AVA

http://avainstitucional.ufpel.edu.br/
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Mensagens•	  -  botão na parte inferior da tela, possibilita ao usuário acessar as mensagens que 
enviou e recebeu de outros participantes.

2.2. Modificar Perfil

O recurso de Modificar Perfil está organizado em campos, os quais você deve preencher com os seus 
dados e suas preferências dentro do Moodle.

Observe na Fig. 4, os campos disponíveis no Moodle, lembrando que os campos com asterisco ver-
melho são de preenchimento obrigatório e os que tem asterisco verde correspondem aos campos 
com comandos avançados.

Se você não está vendo na sua tela os campos com asterisco verde, deve clicar no botão Mostrar 
Avançados, que está no canto superior direto.

    Tela com a opção de modificar PerfilFigura 4.

Modificar Perfil

http://avainstitucional.ufpel.edu.br/
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Quando você for modificar o seu Perfil, é interessante prestar atenção nos seguintes campos:

a) Endereço de email: preencha um endereço que você acessa com frequência, pois você receberá  
mensagens encaminhadas através do Moodle nesse endereço. Se você é professor, o seu endereço de 
e-mail deve ser o mesmo utilizado para cadastrar disciplina.

b) Mostrar endereço de email: escolha entre as opções qual é a mais adequada para você.  

c) E-mail ativado: escolha se você deseja ou não receber as mensagens do Moodle na sua caixa de 
email. Se você não acessa o Moodle com frequência, é interessante deixar o e-mail ativado.     

d) E-mail do tipo compilado: nesse comando você escolhe como deseja receber no seu endereço 
de e-mail as mensagens postadas no fórum. A opção mais resumida é “Assuntos”, assim você recebe 
apenas os títulos das mensagens e se desejar ler o conteúdo precisa acessar o Moodle. 

e) Monitoramento de Fórum: é interessante escolher a opção “Sim, ponha em evidência as novas 
mensagens”. Assim, quando você acessar um fórum o Moodle vai destacar quais são as novas men-
sagens desde o seu último acesso.  

f) Leitor de Tela: se você utiliza algum software de leitor de tela para deficientes visuais, deve es-
colher a opção Sim. 

g) Descrição: Escreva nesse espaço um pouco sobre você, mas lembre-se que o Moodle é um sistema 
acadêmico e a descrição deve estar condizente com um ambiente universitário.

Além desses campos, é interessante você enviar um foto, pois ela vai aparecer do lado das mensagens 
e arquivos que você publicar no Moodle. Isso ajuda a identificar o autor das postagens e a estabelecer 
relações entre as postagens encontradas no Moodle.  O envio da foto também é realizado em Modi-
ficar Perfil.

Lembre-se, depois de fazer todas as alterações necessárias, você deve clicar no botão Atualizar Perfil, 
que está na parte inferior da página.

Modificar Perfil

http://avainstitucional.ufpel.edu.br/
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UNIDADE 3 
Cadastro e Acesso à Disciplina

AVA

Se você é professor da UFPEL e deseja ofertar um curso ou disciplina no Moodle Institucional, pre-
cisa  realizar um cadastro.

3.1. Cadastro de Disciplina/Curso

Para cadastrar uma disciplina ou um curso no AVA/Moodle Institucional da UFPEL, você precisa: 

1. Estar cadastrado como Usuário. 

2. Na página inicial do AVA/Moodle, acessar o link Cadastro de Disciplina no AVA. 

No Cadastro de Disciplina, você precisa preencher um formulário de cadastro. Após ler as orientações 
sobre a utilização do sistema, acesso o link clique aqui. O Cadastro de Disciplina pode ser acessado 
diretamente através do endereço:

http://www.ufpel.edu.br/cead/forms/form_dis.php

1. Cadastro de Usuário ;
     Recuperação de Senha e de 
     Nome de Usuário

2. Cadastro de 
     Disciplina/Curso

    Tela de Entrada do AVA/Moodle InstitucionalFigura 5.

http://avainstitucional.ufpel.edu.br/
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Apesar do formulário indicar disciplina, você também pode cadastrar outras atividades, como: curso 
de extensão e grupo de pesquisa. Se você tiver alguma dúvida  durante o preenchimento do formulá-
rio, pode mandar um e-mail para:

suportemoodleufpel@gmail.com

Após preencher o formulário e solicitar a inscrição da disciplina, sua solicitação é analisada pelo ad-
ministrador do sistema. Se ele ficar com alguma dúvida, entrará em contato com você por e-mail,  se 
estiver tudo certo, você receberá um e-mail com a confirmação do cadastro e o código de inscrição da 
disciplina. O prazo de retorno do administrador do sistema é de um dia útil.

3.2. Acesso à Disciplina/Curso

Após receber a confirmação de que a disciplina foi cadastrada no AVA/Moodle, você precisa acessar 
sua disciplina e começar a configurá-la.  Para isso, acesse o AVA com o seu Nome de Usuário e Senha, 
depois localize a sua disciplina dentro das Categorias de Curso. Para isso, clique na categoria de curso 
e, depois, na sua disciplina/curso.

Número de disciplinas 
dentro da categoria

Número de disciplinas 
dentro da categoria

    Tela com as Categorias de Cursos, acessada após o login do usuárioFigura 6.

Cadastro e Acesso à Disciplina

http://avainstitucional.ufpel.edu.br/
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UNIDADE 4 
Configuração e Designar Funções da Disciplina

AVA

Quando você pede para cadastrar uma disciplina, ela vem com algumas configurações pré-definidas. 
Você pode alterar essas configurações e fazer algumas mudanças na estrutura do sistema para a dis-
ciplina. Para isso, é importante que você tenha claro como deseja conduzir a disciplina e qual a sua 
proposta de trabalho.

Antes de configurar a disciplina, procure observar como as informações estão organizadas no Moo-
dle, isso vai ajudá-lo no momento de fazer as escolhas.

4.1. Organização do AVA/Moodle

Ao acessar uma disciplina, você encontra uma tela organizada em três colunas:

1. Coluna da Esquerda: Menu com as ferramentas que possibilitam acessar as atividades /configu-
rar as atividades; Link para a lista dos participantes; Recursos para Administração do Sistema; Lista 
dos cursos dos quais você participa.

2. Coluna do Meio: Tópicos que são criados e configurados pelo professor. Nesse espaço o professor 
vai publicar as orientações sobre o que o aluno precisa fazer na disciplina, também são disponibiliza-
dos os links para os materiais e as atividades. Se você clicar no botão “Ativar Edição” (canto superior/
direito da tela), você poderá alterar as informações dos tópicos.

3. Coluna da Direta: Apresenta os eventos que foram cadastrados no Sistema e as atividades agen-
dadas. Por exemplo: se o professor alterar a data de entrega de uma atividade, o Moodle avisa isso 
para os alunos.

 Observe na figura a seguir a localização dos links e distribuição das informações no Moodle.

Tópicos com os conteúdos e acesso 
aos links de materiais e atividades
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    Tela Inicial da Disciplina, com destaque para a organização das informaçõesFigura 7.

http://avainstitucional.ufpel.edu.br/
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Configurações e Designar Funções da Disciplina

4.2. Configuração da Disciplina 

Depois de acessar uma disciplina criada no Moodle, a próxima etapa é configurar essa disciplina. 
Para isso, você deve:

Procurar no menu esquerdo a opção •	 Configurações. Essa opção só aparece para os professores;

Clicar em •	 Configurações e preencher o formulário da disciplina.

No formulário de configuração da disciplina você encontra várias opções, algumas são obrigatórias e 
já vem preenchidas pelo administrador do sistema. Observe com mais atenção os seguintes campos 
do formulário:

a) Nome Completo: já vem preenchido pelo administrador e pode ser alterado de acordo com as 
necessidades do professor.

b) Nome Breve: já vem preenchido pelo administrador. Nossa sugestão é que o professor não altere 
essa informação.

c) Sumário:  as informações escritas no campo sumário aparecem na tela que lista as disciplinas. 
Sugere-se escrever uma breve descrição, como a ementa, e o nome do professor que ministra a disci-
plina. Essas informações facilitam a localização da disciplina pelos alunos.

d) Formato : o formato pré-configurado é por Tópicos. Esse formato é o que traz mais possibilidades 
de configuração para o professor. Os outros formatos já vem com algumas definições prontas, de 
modo que o professor tem menos liberdade de configuração da disciplina. Para os professores que 
estão começando a usar o Moodle, sugere-se manter o Formato de Tópicos.

e) Número de semanas ou tópicos: para definir o número de espaços que podem ser editados. 

f) Seções Escondidas: para definir como o Moodle vai mostrar aqueles tópicos que você já editou 
mas ainda não devem ficar visíveis para os alunos.

g) Função Padrão:  manter a função estudante, assim todos os usuários que acessarem o curso ini-
ciam como estudante, se você desejar pode trocar a função de algum usuário depois.

h) Curso aceita inscrições: qualquer usuário poderá solicitar inscrição no curso e o professor terá 
que autorizar essa inscrição. Dependendo do objetivo da disciplina/curso isso poderá demandar uma 
certa atenção do professor aos e-mails. 

i) Disponibilidade: se a disciplina/curso poderá ser acessada por usuários que tiverem código de 
inscrição ou se apenas o professor poderá cadastrar os alunos. No caso de turmas numerosas, é mais 
fácil para o professor passar o código de inscrição para os seus alunos e eles pedem para acessar a 
disciplina através do sistema.

j) Código de Inscrição: é cadastrado pelo administrador do sistema, mas o professor pode alterá-lo 
se desejar.

4.3. Designar Funções 

Depois de configurar a disciplina, é importante você acessar o recurso Designar Funções, que está no 
menu esquerdo, em Administração.  

http://avainstitucional.ufpel.edu.br/
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O AVA/Moodle Institucional da UFPEL apresenta quatro Funções, que são:

a) Estudante: o usuário tem permissão para Editar o seu perfil, acessar o conteúdo disponibilizado 
pelo professor e realizar as atividades.

b) Professor Gestor: usuário com maior nível de permissões dentro de uma disciplina/curso. Ele 
tem permissão para configurar a disciplina, designar funções dos usuários e editar os recursos e 
atividades dentro de uma disciplina. Quando você pede para criar uma disciplina, é cadastrado nela 
como Professor Gestor, o que lhe possibilita gerenciá-la.

c) Tutor Moderador:  usuários com este perfil terão o papel de discutir/animar/orientar e dar re-
torno de atividades, ou seja, acompanhar todas as situações de aprendizagem, mas sem autonomia 
para interferir no material disponibilizado pelo Professor Gestor/Pesquisador.

d) Professor Pesquisador: todos os usuários que estiverem cadastrados com este perfil serão res-
ponsáveis por um curso ou disciplina, com total poder de edição neste espaço virtual.

Lembra-se que todos os usuários que entrarem na disciplina com o código de inscrição, são iden-
tificados na função alunos, pois essa foi a configuração definida anteriormente. Caso precise, o Pro-
fessor Gestor tem permissão para alterar a Função de um desses usuários que acessou com o código 
de inscrição.

Após escolher qual função deseja designar, você precisa:

1.  Buscar o usuário pelo nome, sobrenome ou e-mail.

2.  Clicar no nome do usuário na caixa Resultados da Busca e depois clicar no botão avançar. Quanto 
mais precisa for a informação que você está buscando, mais fácil para achar o usuário que está pro-
curando.

2.Clicar no usuário e depois 
no botão “Avançar”.

1. Campo para buscar
usuário.

    Tela do recurso Designar FunçãoFigura 8.

Configurações e Designar Funções da Disciplina

http://avainstitucional.ufpel.edu.br/
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UNIDADE 5 
Ativar Edição: Recursos e Atividades

AVA

Para montar a sua disciplina/curso no AVA/Moodle, você precisa editar os tópicos que ficam localiza-
dos na coluna central da página da disciplina. Para isso, você tem dois caminhos: 

1. Menu Esquerdo, em Administração, no Link Ativar Edição.

2. No canto superior direito, no botão Ativar Edição 

Após ativar a edição, você visualiza diferentes ícones nos tópicos, eles são os atalhos para  editar o 
conteúdo do curso.  Observe na figura abaixo os ícones e suas ações.

Quando você tiver dúvida sobre o comando de um ícone, posicione o apontador do mouse em cima 
dele para identificar sua função. 

Todo tópico tem um sumário, no qual você pode identificar a proposta do tópico. Você escolhe como 
vai identificar o tópico, algumas sugestões são: a data de realização da aula, o tema do tópico, o 
conteúdo que vai ser explicado etc. Essa identificação é importante para orientar o aluno e para a 
elaboração do enunciado dos recursos e da atividade.   

Ao ativar a edição, você visualiza dois menus dropdown: o Acrescentar Recurso e o Acrescentar Ati-
vidade. É através desses menus que você insere informações nos tópicos. Lembre-se que toda infor-
mação postada num tópico pode ser editada em outro momento.

5.1. Acrescentar Recurso

Os recursos do Moodle possibilitam que você publique conteúdos em um tópico. Ao escolher um 
recurso do menu dropdown, você está escolhendo como disponibilizará o conteúdo da sua disciplina 

Editar sumário do Tópico

Mostrar apenas este tópico
na coluna do meio.

Selecionar como tópico 
corrente.

Tornar tópico visível 
para o aluno.

Mover tópico para baixo.

Atualizar recurso ou 
atividade.

Mover recurso ou ativida-
de para a direita.

Mover recurso ou ativida-
de para cima ou para baixo.

Excluir recurso ou atividade.

    Tópico com a opção de Edição ativadaFigura 9.

http://avainstitucional.ufpel.edu.br/
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ou curso. O conteúdo pode ser organizado no formato de:

a) Livro: material de estudo organizado em capítulos.

b) Página de Texto Simples: este tipo de recurso é uma página simples com textos. Alguns tipos de 
formatação predefinidos são disponíveis para que você possa melhorar o aspecto das suas páginas. 

c) Página Web:  este tipo de recurso facilita o desenvolvimento de uma página web completa. O có-
digo é armazenado em um banco de dados. Você tem bastante liberdade para criar utilizando HTML 
ou até Javascript.

d) Link a um Arquivo ou Site:  este tipo de recurso permite que crie um link a qualquer página web 
ou outro tipo de arquivo na Internet. Também permite que você crie um link a qualquer página html 
ou outro tipo de arquivo que você enviou para a sua área de arquivos do curso a partir do seu próprio 
computador. 

e) Diretório: permite o acesso a um diretório selecionado (e seus subdiretórios) da sua área de ar-
quivos do curso. Os alunos poderão navegar e visualizar todos os arquivos contidos neste diretório.

f) Pacotes de conteúdo IMS:  este tipo de recurso utiliza pacotes de conteúdo IMS no seu curso. 
Basta fazer o upload do pacote zip e utilizar. Há várias opções de visualização do conteúdo dos paco-
tes em janelas popup, com menu de navegação lateral, botões, etc.

g) Rótulos:  rótulos são um pouco diferentes de outros recursos porque eles são textos e imagens 
inseridas na interface da página principal do curso, entre os links às atividades e recursos. Podem ser 
usados para organizar o tópico, criar títulos, etc.

5.2. Acrescentar Atividade

Quando você acrescenta uma Atividade, você está definido uma ação que pode ser realizada pelo alu-
no. Essa ação pode ser avaliada pelo professor.  As atividades que você pode criar são:

a)  Hot Potatoes:  permite a publicação e a administração de atividades criadas com o software Hot 
Potatoes. Estas atividades são criadas no seu computador  antes de serem transferidas ao servidor 
do curso.

b)  Chat :  permite a realização de uma discussão textual via web em modalidade síncrona. Essa é 
uma maneira veloz de obter diversos pontos de vista sobre um assunto. 

c)  Diários:  possibilita a reflexão orientada por um moderador. O professor pede ao estudante que 
reflita sobre um certo assunto e o estudante anota as suas reflexões progressivamente, aperfeiçoan-
do a resposta. Esta resposta é pessoal e não pode ser vista pelos outros participantes. O professor 
pode adicionar comentários de feedback e avaliações a cada anotação no Diário. 

d)  Escolha:  você pode configurar uma única pergunta com diversas opções de resposta. Serve para 
fazer pesquisas rápidas de opinião, para estimular a reflexão sobre um tópico, para escolher entre 
sugestões dadas para a solução de um problema ou para obter a permissão de utilizar dados pessoais 
dos alunos em pesquisas do professor. 

e)  Flash Video:  o aluno pode publicar vídeos no formato .flv, os quais podem ser acessados através 
de  streaming. 

Ativar Edição: Recursos e Atividades
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f)  Fórum:  possibilita a criação de espaços para a comunicação assíncrona. Os Fóruns tem diversos 
tipos de estrutura e podem incluir a avaliação recíproca de cada mensagem. As mensagens são visu-
alizadas em diversos formatos e podem incluir anexos. Os participantes do fórum tem a opção de 
receber cópias das novas mensagens via email (assinatura) e os professores, de enviar mensagens ao 
fórum com cópias via email a todos os participantes.

g)  Glossário: esta atividade permite que os participantes criem e atualizem uma lista de definições 
como em um dicionário ou em um FAQ. Você pode avaliar as definições publicadas pelos alunos e os 
alunos podem visualizar e comentar as definições de seus colegas. 

h)  Laboratório de Avaliação:  o Laboratório de Avaliação é uma atividade de avaliação entre pares 
(participantes) com uma vasta gama de opções. Os participantes podem avaliar os projetos de outros 
participantes e exemplos de projeto em diversos modos.

i)  Lição:  uma lição consiste em um certo número de páginas. Cada página, normalmente, termina 
com uma questão e uma série de possíveis respostas. Dependendo da resposta escolhida pelo aluno, 
ou ele passa para a próxima página ou é levado de volta para uma página anterior. A navegação atra-
vés da lição pode ser direta ou complexa, dependendo em grande parte da estrutura do material que 
está sendo apresentado.

j)  Blog:  possibilita ao aluno a criação de um blog, uma página com o acréscimo de posts.

k)  Pesquisa de Avaliação:  contém alguns tipos de questionários de avaliação de cursos, específicos 
para ambientes de aprendizagem virtuais. Este tipo de atividade favorece a reflexão sobre os proces-
sos de aprendizagem durante o curso.

l)  Questionários:  consiste em um instrumento de composição de questões e de configuração de 
questionários. As questões são arquivadas por categorias em uma base de dados e podem ser reuti-
lizadas em outros questionários e em outros cursos. A configuração dos questionários compreende, 
diversos tipos de questões, tais como: múltipla escolha, verdadeiro ou falso, resposta breve, etc

m)  Tarefas:  uma tarefa consiste na descrição ou enunciado de uma atividade a ser desenvolvida 
pelo participante, que pode ser enviada em formato digital ao servidor do curso utilizando a plata-
forma. Alguns exemplos: redações, projetos, relatórios, imagens, etc. Este módulo inclui a possibi-
lidade de descrever tarefas a serem realizadas offline - na sala de aula por exemplo - e de publicar o 
resultado da avaliação.

n)  Wikis:  o wiki permite a composição colaborativa de documentos com o uso do navegador web. 
Para isto é adotado um formato simples de linguagem de marcação. O módulo Wiki permite que os 
participantes trabalhem juntos, adicionando novas páginas web ou completando e alterando o con-
teúdo das páginas publicadas. As versões anteriores não são canceladas e podem ser restauradas.

Lembre-se, ao criar uma atividade, você precisa definir alguns campos, como: título, descrição, data 
de início e de término e como será a atribuição de notas. Além desses campos, na criação de cada 
atividade o professor precisa preencher outras informações que variam conforme a especificidade da 
atividade escolhida. 

Ativar Edição: Recursos e Atividades

http://avainstitucional.ufpel.edu.br/


CEAD/ UFPEL

19

http://avainstitucional.ufpel.edu.br/

5.3. Visualização de Recurso e Atividade 

Quando você acrescenta um recurso ou uma atividade está visualizando a tela de um professor, que 
é diferente da tela de um aluno. Por isso, ao propor uma atividade, é importante que você visualize a 
tela do aluno para ter certeza que ele poderá cumprir o que está sendo solicitado. Essa visualização 
também possibilita que o professor revise se a proposta está bem elaborada e clara.

Para acessar a visualização de estudante, você deve procurar no canto direito superior da tela inicial 
da disciplina o menu dropdown  “Mudar função para...”, conforme pode ser observado na figura a 
seguir.

Um exemplo de diferenças entre as telas de professor e de aluno pode ser observado na tela de inserir 
figura em uma tarefa. A tela de professor, conforme pode ser observado na fig. 10, apresenta mais 
opções de escolhas que na tela de aluno (Fig.11).

Menu para mudar função

    Tela inicial da disciplina com o menu dropdown “Mudar Função” em destaqueFigura 10.

    Tela do Professor de Inserir imagem em uma tarefaFigura 11.
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5.4. Relatório de Notas das Atividades

O Moodle disponibiliza a opção de publicar e divulgar notas para as atividades. O atalho para essa 
opção está no menu esquerdo da tela inicial de uma disciplina, em Administração. Com essa opção, 
o professor pode acessar as notas de todos os alunos, mas o aluno só pode ver a sua própria Nota. 
Quando você acrescenta uma atividade e habilita a opção de inserir nota para essa atividade, está in-
serindo uma coluna na tabela de Notas. Quando você publica uma nota para uma atividade, o Moodle 
disponibiliza essa nota através do Relatório de Notas, que pode ser observado na Fig. 13.

Essa tabela pode ser editada. Para isso clique no botão Ativar Edição que está no canto direito su-
perior. Com a possibilidade de edição, você pode: deixar visível ou invisível alguma coluna, alterar a 
nota de alguma célula e postar comentários sobre a nota.

    Tela do Aluno de Inserir imagem em uma tarefaFigura 12.

    Tela com o Relatório de Notas de uma disciplinaFigura 13.
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UNIDADE 6 
Acrescentar Recursos Rótulo e Link

AVA

Através da opção Acrescentar Recurso, você escolhe como vai disponibilizar o conteúdo para os alu-
nos. Essa escolha depende do material que você já tem pronto para a disciplina ou curso e da infra-
estrutura que você tem para elaborar o material.  

Antes de escolher um recurso, procure organizar o material que você deseja utilizar com os alunos, 
observe se são: links de páginas da Internet, textos prontos em arquivos separados, apresentações 
em formato slide ou trechos de textos que você precisa organizar. Depois de observar as caracterís-
ticas desse material, escolha os recursos mais adequados para o seu conteúdo.  

Nessa Unidade, vamos trabalhar com dois recursos, o Rótulo e o Link a um Arquivo ou Site.

6.1. Acrescentar Recurso Rótulo 

Com o recurso Inserir Rótulo você pode publicar textos, imagens e vídeos no tópico que está sendo 
editado. Assim, a informação é inserida na interface da página principal do curso.

O Rótulo pode ser usado para introduzir a temática do tópico, orientar sobre os procedimentos que 
devem ser realizados ou chamar atenção para um recurso ou atividade que serão publicados. 

Para inserir um Rótulo, primeiro você precisa Ativar Edição, depois acessar o Menu Recurso no tópico 
desejado. Observe na Fig. 14 como você acessa a opção Inserir Rótulo.

Após clicar na opção Inserir Rótulo, o processo acessa uma tela na qual deve escrever o texto desejado. 
Nessa tela tem uma barra de edição, com possibilidades de inserir Figura e editar fonte e parágrafo. 
Além disso, é possível acessar o código HTML e incorporar vídeos ao rótulo.

É interessante que o professor adote padrões na edição dos tópicos, isso ajuda a orientar a navegabi-
lidade dos alunos dentro da disciplina ou do curso.     

Também é interessante que outros recursos e links para atividades sejam acompanhadas de Rótulos 

    Tela com a opção Acrescentar Recurso – Inserir RótuloFigura 14.
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que expliquem a proposta do tópico e onde o aluno deve clicar para acessar o recurso ou a ativida-
de. 

6.2. Acrescentar Recurso Link a um Arquivo ou Site

Com o recurso Link a um Arquivo ou Site, você pode disponibilizar materiais que já estão prontos, 
agilizando o acesso dos alunos aos conteúdos que deseja trabalhar. Com isso, é possível criar um 
link a qualquer página web ou outro tipo de arquivo na Internet. Também permite que você crie um 
link a qualquer arquivo que você enviou para a sua área de arquivos do curso a partir do seu próprio 
computador.

Através desse recurso, você pode criar links na sua disciplina ou curso para:

Algum artigo que está publicado na Internet, como textos de: revistas eletrônicas, scielo, anais •	
de congressos e sites pessoais. 

Um site que tenha material de apoio para sua disciplina.•	

Arquivos que você tem no seu computador.•	

Arquivos com materiais elaborados especificamente para a disciplina, como objetos de aprendi-•	
zagem.

Após escolher o recurso Link a um Arquivo ou Site, você acessa uma tela com vários campos. Preste 
atenção nas seguintes opções:

a) Nome: escreva de forma clara e objetiva o nome desse material. Por exemplo: “Material de Leitura 
– Texto Cidadania e Responsabilidade Social”.

b) Sumário: Esse campo não precisa ser preenchido.  

c) Link a um Arquivo ou Site: escolha entre os botões: 1) Escolher ou Enviar Arquivo (abre uma 
janela com a opção de escolher um arquivo que você já enviou para sua turma no Moodle ou de enviar 
um novo arquivo); 2) Buscar Página na Web (publicar o link de uma página web que está disponível 
na Internet). 

d) Janela: escolha entre as opções Mesma Janela ou Nova Janela.

Acrescentar Recurso Rótulos e Links
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UNIDADE 7
Acrescentar Atividade Fórum

AVA

Quando você escolhe qual atividade vai acrescentar, está escolhendo qual ação do aluno você gostaria 
de observar e como ela será avaliada.  Lembre-se que, ao escrever o enunciado de uma atividade, é 
importante esclarecer a proposta de trabalho com a atividade e o que o aluno deve fazer para realizar 
essa proposta.

7.1. Acrescentar Atividade Fórum 

O Fórum é uma atividade voltada para a Comunicação Assíncrona, de modo que os participantes 
podem publicar mensagens e trocar ideias sem estarem conectados ao mesmo tempo. No AVA/Moo-
dle Institucional da UFPEL, o professor pode escolher entre  quatro tipos de fórum, que são:

Discussão simples - é um único tópico em uma única página. Normalmente é usado para organi-•	
zar discussões breves com foco em um tema preciso.

Fórum geral - é um fórum aberto, onde todos os participantes podem iniciar um novo tópico de •	
discussão quando quiserem.

Cada usuário inicia apenas UM NOVO tópico - cada participante pode abrir apenas um novo •	
tópico de discussão, mas todos podem responder livremente as mensagens, sem limites de quan-
tidades. Este formato é usado, por exemplo, nas atividades em que cada participante apresenta 
um tema a ser discutido e atua como moderador da discussão deste tema.

Fórum Perguntas e Respostas - neste fórum um estudante pode ler as mensagens de outros so-•	
mente após a publicação de sua mensagem. Depois disto, pode também responder às mensagens 
do grupo. Isto permite que a primeira mensagem de cada estudante seja original e independen-
te.

7.2. Criação de Fórum

Para criar um fórum na sua disciplina, você precisa:

a) Acessar o Menu Dropdown,  Acrescentar Atividade;

b) Clicar na opção Fórum.

É importante observar se você está acrescentando atividade no tópico que deseja criar o fórum. Ob-
serve na figura a seguir quais os campos deve preencher para acrescentar o fórum.
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    Tela para acrescentar fórum a um tópicoFigura 15.

Quando você acrescenta um fórum a um tópico, é interessante prestar atenção nos seguintes cam-
pos:

a) Nome do Fórum: escreva de forma clara e objetiva a temática que será debatida no fórum. Você 
também pode estabelecer uma relação entre o tópico e o fórum. Por exemplo: “Atividade Aula 6 – Fó-
rum sobre Cidadania e Responsabilidade Social”.

b) Tipo de Fórum: escolha entre as opções: Discussão Simples, Fórum Geral, Cada usuário inicia 
apenas UM NOVO tópico e Fórum Perguntas e Respostas. Essa escolha deve contemplar a sua pro-
posta de trabalho, o número de alunos que você vai atender, o período de funcionamento do fórum 
entre outras opções. Por exemplo, se você tem uma turma de 20 alunos e quer debater sobre um tema 
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durante duas semanas, pode escolher a opção Discussão Simples. Ou ainda, se você tem uma turma 
numerosa e  deseja que os alunos montem pequenos grupos de discussão dentro do fórum, pode 
escolher as opções Fórum Geral ou Cada usuário inicia apenas UM NOVO tópico.   

c)  Introdução ao Fórum: escreva as orientações sobre a temática do fórum e qual a proposta de 
trabalho nesse espaço. Procure estabelecer alguns critérios sobre a participação, como: perguntas 
que devem ser respondidas, número de mensagens que devem ser postadas, qual a ênfase do debate 
entre outros critérios. Você também pode postar imagens e vídeos nesse campo. 

d)  Monitorar a leitura deste fórum:  escolha a opção Ativar, assim sempre que você acessar o 
fórum, as novas mensagens estarão em destaque. Esse recurso auxilia na orientação e intervenção 
do aluno.

e)  Tipo de Agregação: escolha se você quer dar nota para as mensagens do fórum e como será cal-
culada a nota geral da participação do aluno no fórum. Se o aluno postar mais de uma mensagem e 
você der notas diferentes para essas mensagens, como o sistema vai calcular a média do aluno para 
o fórum? Para responder a essa questão, escolha entre as opções: Média (padrão), Conta, Máximo, 
Mínimo ou Soma.

f)  Nota: escolha a nota máxima que o aluno pode receber no fórum.     

g)  Limitar Avaliação apenas às mensagens compreendidas nesse arco de tempo: vincule a 
possibilidade de avaliação ao período em que a mensagem foi postada. Por exemplo: se o professor 
só vai avaliar as mensagens postadas até uma determinada data.

7.3. A visualização de um debate num Fórum 

Ao abri um Fórum ou um Tópico de Fórum, o usuário escreve a mensagem inicial do debate que será 
realizado no fórum. Apenas o professor e o próprio autor da mensagem podem editar ou excluir essa 
mensagem.

A mensagem que iniciou o fórum pode ser respondida, iniciando a troca entre os participantes. Por 
isso, é importante que a mensagem de Introdução ao Fórum seja clara e induza à troca entre os par-
ticipantes.

O padrão do AVA/Moodle institucional da UFPEL é Mostrar Respostas Aninhadas, ou seja, con-
forme os participantes vão respondendo as mensagens, as postagens vão ficando indentadas. Com 
isso é possível observar o nível de interação entre os participantes e o quanto eles estão respondendo 
aos colegas. Esse tipo de organização das mensagens é interessante para análise da interação entre 
os participantes.

Os usuários também podem escolher se desejam visualizar as mensagens: mostrar respostas pelas 
mais antigas, mostrar respostas pelas mais recentes e listar respostas. A forma de visualização de-
pende do objetivo do professor ao acessar o fórum.

7.4. Nota no Fórum

Se você habilitar a opção de Nota no Fórum, todas as mensagens dos alunos vão aparecer com a opção 
Avaliar. Clique nessa opção para escolher uma nota para a mensagem. 

Acrescentar Atividade Fórum
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Você não precisa publicar nota em todas as mensagens, se desejar, pode escolher as mais pertinen-
tes. O Moodle vai calcular a Nota Geral do fórum a partir do Tipo de Agregação que você escolheu ao 
criar o fórum. Essa nota geral é postada no Relatório de Notas.

Na figura a seguir você pode observar a opção de postar nota nas mensagens do fórum, o que pode 
ser feito através do menu Dropdown localizado no canto inferior da mensagem. Acima do menu, 
também estão os links para: Mostrar Principal (mensagem principal que originou a resposta), Editar 
(opção que aparece para o professor, caso seja necessário editar a mensagem), Excluir (opção que 
aparece para o professor) e Responder (opção que aparece para todos os participantes, para respon-
der à mensagem).

    Menu visível para o professor nas mensagens do Fórum.Figura 16.
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UNIDADE 8 
Acrescentar Atividade Tarefa

AVA

Quando você escolhe qual atividade vai acrescentar, está escolhendo qual ação do aluno você gostaria 
de observar e como ela será avaliada.  Lembre-se que, ao escrever o enunciado de uma atividade, é 
importante esclarecer a proposta de trabalho com a atividade e o que o aluno deve fazer para realizar 
essa proposta.

8.1. Acrescentar Atividade Tarefa 

Uma tarefa consiste na descrição ou enunciado de uma atividade a ser desenvolvida pelo aluno, a 
qual pode ser enviada em formato digital ao Moodle. Alguns exemplos: redações, projetos, relató-
rios, imagens, síntese de debates ocorridos no fórum etc. No AVA/Moodle Institucional da UFPEL, o 
professor pode escolher entre quatro tipos de tarefas, as quais são descritas abaixo.

Modalidade Avançada de Carregamento de Arquivos – o aluno pode enviar um ou mais arquivos •	
referentes à tarefa proposta pelo professor.

Texto online – o aluno escreve o seu texto no próprio Moolde, sem precisar enviar arquivos. O •	
Moodle indica para o professor quantas palavras foram usadas no texto.

Envio de Arquivo Único  - o aluno pode enviar um único arquivo como tarefa definida pelo pro-•	
fessor. 

Atividade Offline – o professor pode atribuir nota e postar comentários referentes a um tarefa •	
entregue fora do AVA.

8.2. Criação de Tarefa

Para acrescentar uma tarefa na sua  disciplina, você precisa:

a) Acessar o menu Dropdown Acrescentar Atividade;

b) Clicar na opção Tarefa – Tipo de Tarefa que você quer acrescentar..

É importante observar se você está acrescentando atividade no tópico que deseja criar a tarefa.

Observe na figura 17 quais os campos deve preencher para acrescentar a tarefa.
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Quando você acrescenta uma tarefa, é interessante prestar atenção nos seguintes campos:

a) Nome da Tarefa: escreva de forma clara e objetiva a temática relativa da tarefa, você também 
pode estabelecer uma relação entre o tópico e a tarefa. Por exemplo: “Atividade Aula 7 – Tarefa sobre 
Cidadania e Responsabilidade Social”.

b) Descrição: escreva as orientações sobre a proposta da tarefa. Para deixar claro o que precisa ser 
feito, você pode escrever os procedimentos usando itens numerados. Assim é mais fácil observar em 
qual parte o aluno está tendo dificuldade para realizar a tarefa. Você também pode postar imagens e 
vídeos nesse campo. 

c) Nota: escolha a nota máxima que o aluno pode receber na tarefa.     

d) Disponível a partir de: data que o aluno pode começar a acessar a tarefa. 

e) Data de Entrega: quando a tarefa encerra.  

    Tela para acrescentar Tarefa Arquivo Único a um tópicoFigura 17.
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f) Permitir novo envio: habilite a opção Sim, pois é comum os alunos reformularem seus trabalhos 
e tentarem enviar novamente.

8.3. Avaliação e Nota da Tarefa

Quando o professor acessa a tarefa, ele encontra no canto superior direito o link: Ver tarefas envia-
das.  Ao clicar nesse link, o professor tem acesso a uma tabela com a listagem dos alunos e com as 
tarefas enviadas. 

Para publicar uma nota e um comentário sobre o trabalho, o professor precisa clicar na tarefa do alu-
no. Também existe a possibilidade de editar a nota e o comentário posteriormente. O aluno visualiza 
apenas a sua nota e o seu comentário. Essa nota é publicada no Relatório de Notas.

    Tela da Tarefa com a lista de alunos e notas Figura 18.
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