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1 A plataforma Moodle/ AVA 
O Moodle é um sistema de administração de atividades educacionais destinado à 

criação de comunidade on-line em ambientes virtuais voltados para a aprendizagem. Foi 
criado em 2001 pelo educador e cientista computacional Martin Dougiamas, a plataforma está 
em desenvolvimento constante, tendo como filosofia uma abordagem social construtivista da 
educação.  

A palavra Moodle referia-se originalmente ao acrônimo de Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment (Ambiente de Aprendizagem Dinâmico e Modular Orientado a 
Objeto), que é especialmente significativo para programadores e acadêmicos da educação. O 
Moodle foi e continua sendo desenvolvido continuamente por centenas de programadores ao 
redor do mundo, que também constituem um grupo de suporte aos usuários e acréscimo de 
novas funcionalidades. 

Por ser um projeto aberto, livre e gratuito, ele pode ser carregado, modificado, 
utilizado e até distribuído. Isso faz com que seus usuários também sejam seus construtores, 
pois enquanto o utilizamos contribuímos também para sua constante melhoria. 

 Muitas universidades e escolas já utilizam o Moodle para cursos totalmente virtuais e 
como apoio aos cursos presenciais. É indicado também para outros tipos de atividades que 
envolvem formação de grupos de estudo, treinamento de professores e até desenvolvimento 
de projetos. Existem outros setores, não ligados diretamente à educação, que utilizam o 
Moodle como, por exemplo, empresas privadas, ONGs e grupos independentes que interagem 
na internet. 

No Brasil várias universidades como a Unimontes, UFMG e UnB já utilizam o Moodle, 
devidamente customizado perante as suas necessidades. Essa customização também foi feita 
para o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) que é mais conhecido como AVA. 
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2 Acesso e utilização do AVA 

2.1 Acessando o ambiente virtual 
Para que possa ter acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), abra o navegador de 
internet de sua preferência e digite o endereço: http://ava.ifnmg.edu.br/ 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) também pode ser acessado através do 
portal do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais: http://ifnmg.edu.br 

O portal do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais é um dos meios mais usados 
para divulgação de processos seletivos, concursos e notícias sobre a instituição. 

O link para acesso ao Ambiente Virtual fica localizado no canto esquerdo da página, no 
botão AVA – EaD.

 

Os usuários que irão utilizar o Ambiente Virtual de Aprendizagem do Instituto Federal 
do Norte de Minas Gerais, são previamente cadastrados pela Equipe de T.I., então não é 
necessário a realização de um cadastro no site. Portanto basta clicar no canto esquerdo 

Figura 1: Link 

de acesso ao 

site 

Fonte: 

Disponível em: 

www.moodle.

org. Acesso 

em 

agosto/2013.  

Figura 2: Tela de 

acesso através do 

Portal do IFNMG 

Fonte: Disponível 

em: 

www.moodle.org

. Acesso em 

agosto/2013. 
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embaixo da palavra acesso, onde há dois campos: um com o usuário e outro com a senha. 
Entre em contato com o seu coordenador de polo e ele te informará seu usuário e a sua senha. 

Digite o seu nome do usuário e a sua senha e clique no botão Acesso. 

 

3 Conhecendo o Ambiente Virtual 
de Aprendizagem 

A página principal do Ambiente Virtual de Aprendizagem é composta por três partes:  

 

Figura 3: Tela de 

login e acesso ao 

AVA. 

Fonte: Disponível 

em: 

www.moodle.org. 

Acesso em 

agosto/2013. 

 

Figura 4: Divisão 

dos boxes da tela 

principal 

Fonte: Disponível 

em: 

www.moodle.org. 

Acesso em 

agosto/2013. 
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3.1 Boxes da lateral esquerda 
 Navegação: Guia que te dá acesso a Página Principal do AVA, a sua página 

inicial, seu perfil e os seus cursos. 

 Configurações: Essa guia te dá acesso as suas configurações, como modificar 
seu perfil, alteração de senha, envio de mensagens privadas e criação de blog. 

 Atividade recente: Essa guia mostra uma espécie de relatório das suas últimas 
ações no Ambiente Virtual.  

3.2 Boxes da Lateral Direita 
 Imprensa: Guia onde são adicionadas algumas notícias resumidas referentes 

ao Ambiente Virtual ou ao Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. 

 Mensagens: É uma opção para alertar o usuário sobre mensagens pendentes.  

3.3 Box Central 
 Meus Cursos: Apresenta as salas virtuais as quais o usuário está cadastrado. 

Na tela inicial, os cursos em que o usuário participa aparecem listados na 
seção Meus Cursos, localizada no centro superior da página. É possível 
também realizar uma busca acerca de algum curso, é só descer a barra de 
rolagem para o fim da página e onde está escrito Buscar Cursos, digite no 
campo ao lado o nome do curso e clique em Vai, que você achará cursos 
relacionados ao que você procurou ou clique em Todos os Cursos do lado 
direito desta opção de pesquisa e veja todos os cursos presentes no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem. 

  

Figura 5: 

Localização dos 

cursos através da 

opção Buscar 

cursos 

Fonte: Disponível 

em: 

www.moodle.org. 

Acesso em 

agosto/2013. 
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4 Acessando uma sala no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem 

Como já foi citado, há duas formas de entrar em uma sala no Ambiente Virtual, a 
primeira é indo em Meus Cursos e escolher algum curso que você esteja alocado no Box 
Central e a segunda forma é buscando um curso como já foi mencionado. Entrando em uma 
disciplina qualquer que você já esteja alocado, a sala aparecerá da seguinte forma: 

 

Essa é a interface das salas criadas no Ambiente Virual, nela você terá acesso a todo o 
conteúdo e materiais disponíveis no curso. Na sala estarão disponíveis matérias para estudo, 
fóruns, lista dos participantes e etc. As salas virtuais também são divididas em boxes, mais a 
frente serão explicadas as funcionalidades e recursos de cada um. 

Esses boxes não são fixos, são passíveis a modificações do professor/tutor, ele pode, 
por exemplo, alterar a localização deles. 

4.1 Boxes da lateral esquerda 
Do lado esquerdo da sala virtual estará presente: 

Box Navegação: Ele pode te levar à sua página inicial no Ambiente Virtual clicando em 
Minha Página Inicial, pode te levar ao seu perfil clicando em Meu Perfil  e pode te levar em 
uma tela onde mostra quais os cursos que você está cadastrado.  

Figura 6: Acessando 

uma sala no AVA. 

Fonte: Disponível 

em: 

www.moodle.org. 

Acesso em 

agosto/2013. 
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Box Participantes: Esse Box se resume a mostrar os participantes da sala na qual você 

está navegando. Ao clicar na opção Participantes, você será redirecionado para essa página: 

 

Na parte superior da página terão essas opções: 

Meus Cursos: Mostra quais os cursos o usuário está inscrito no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem. 

Inativo por mais de: Lista os usuários que estão inativos por determinados dias. 

Lista de Usuários: Muda o meio de visualização dos participantes, clicando nessa opção 
e selecionando Detalhes do usuário, é possível ver os usuários com mais ou menos detalhes. 

Papel Atual: Muda o meio de visualizar os participantes da sala, clicando nessa caixa e 
selecionando estudante é possível visualizar só os estudantes na sala, sem tutores e sem 
professores. 

Através dessa janela onde estão listados os participantes, é possível enviar mensagens 
para os usuários dessa sala. É possível enviar uma mensagem só, para todos participantes da 
sala, ou selecionar um deles e enviar uma mensagem. Para realizar essa tarefa, simplesmente 
desça a barra de rolagem do seu navegador, lá embaixo terá uma opção Selecionar Tudo 
clique nela e vá à caixa que está escrito “Com usuários selecionados” e escolha a opção Enviar 
uma mensagem. 

Figura 7: Relação 

de participantes 

da sala virtual 

Fonte: Disponível 

em: 

www.moodle.org. 

Acesso em 

agosto/2013. 
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É possível também enviar uma mensagem para um usuário específico clicando no 
nome do usuário. Clique no nome do usuário escolhido abrirá uma página com o perfil dele, 
procure o botão Enviar uma Mensagem e clique nele. Após isso abrirá uma janela, onde será 
digitada a mensagem que você queira enviar. Através dessa janela aberta é possível visualizar 
a sua lista de contatos que fica a esquerda e também adicionar esse usuário à sua lista de 
contatos, basta clicar no canto superior da tela em Acrescentar Contato.  Para enviar a 
mensagem apenas digite no campo mensagem a mensagem que deseja enviar e clique em 
Enviar Mensagem.  Pronto, sua mensagem foi enviada ao participante.  

 

Figura 8: Envio de 

mensagens aos 

participantes da 

sala 

Fonte: Disponível 

em: 

www.moodle.org. 

Acesso em 

agosto/2013. 

 

Figura 9: Envio de 

mensagem a um 

participante da 

sala 

Fonte: Disponível 

em: 

www.moodle.org. 

Acesso em 

agosto/2013. 
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Voltando a sala virtual teremos: 

Box Configurações: Esse Box apresenta algumas opções para configurações/organização e 
administração da sala virtual. 

 Ativar Edição: Essa opção pode ser selecionada tanto no Box, quanto na parte 
superior da sala. Permite modificação total da sala, por exemplo, adição de 
tarefas, fóruns, disponibilização de arquivos como vídeos, materiais para 
leitura, apresentação de slides. Só é possível fazer a edição da sala 
selecionando essa opção. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Tela de 

envio de 

mensagem para 

um participante 

Fonte: Disponível 

em: 

www.moodle.org. 

Acesso em 

agosto/2013. 

 

Figura 11: Botão 

Ativar edição 

Fonte: Disponível 

em: 

www.moodle.org. 

Acesso em 

agosto/2013. 
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Ao ativar a edição aparecerão os seguintes ícones na sala virtual: 

  Indica Editar um determinado recurso ou atividade. 

  Indica Ocultar um determinado recurso, atividade, tópico ou Box. 

  Indica Excluir um determinado recurso, atividade ou Box. 

   Indica Designar Funções. 

   Indica Mover para cima um determinado tópico ou Box. 

     Indica Mover para baixo um determinado tópico ou Box. 

   Indica Mover para esquerda um determinado tópico ou Box. 

   Indica Mover para direita um determinado tópico ou Box. 

Indica mover para cima ou para baixo um determinado recurso ou atividade. 

Indica Nenhum Grupo. 

     Indica Grupos Visíveis. 

   Indica Grupos Separados. 

   Indica Mostrar só p tópico x. 

  Indica Marque este tópico como tópico corrente. 

   Indica a duplicação de um determinado tópico, recurso, atividade do Box. 

 

Figura 12: Botões 

de Edição 

Fonte: Disponível 

em: 

www.moodle.org. 

Acesso em 

agosto/2013. 
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Há também outros ícones que aparecerão na sala virtual: 

Indica Fóruns. 

Indica Participantes. 

Indica Grupos 

 Indica a tabela de notas dos alunos. 

Indica Verificar permissões (Mostra as permissões de determinado usuário). 

Indica Chats (salas de bate-papo). 

Indica Configurações do curso. 

Indica Enquetes. 

Indica Escolha (enquetes). 

 Indica uma ferramenta externa. 

 Indica Glossário (Lista de termos com seus significados). 

Indica Laboratório de Avaliação. 

Indica uma Lição. 

Indica uma Pesquisa que deve ser feita em relação ao assunto abordado. 

Indica uma Pesquisa de avaliação. 

Indica um Questionário. 

Indica um Scorm/Aicc (É um tipo padrão de arquivo que é adicionado ao moodle). 

Indica tarefas ou exercícios que devem ser feitos. 

Indica carregamento de arquivos. 

Indica um conteúdo de pacote IMS (Para carregar um curso já criado previamente no 
computador). 

Indica carregamento de um Livro. 
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Indica recursos que devem ser lidos (textos referentes ao curso). 

Indica arquivos (diretório). 

Indica Rótulo (uma parte de um tópico). 

Indica um arquivo de texto em formato PDF para visualização ou download. 

Indica um arquivo de texto em formato PPT para download. 

Indica um arquivo de texto em formato DOC para download. 

Indica um link para website externo. 

Indica Ajuda. 

 

 Editar Configurações: Esta opção é pré-configurada e o único item que deve 
ser alterado é o Número de semanas ou tópicos, de acordo com a necessidade 
do professor. 

O número de semanas ou tópicos é um parâmetro que reflete no formato de 
semanas ou unidades de conteúdo, representando o número de tópicos que serão 
utilizados no curso/disciplina, localizado na coluna central da página. 

Figura 13: 

Ícones da sala 

virtual 

Fonte: 

Disponível em: 

www.moodle.or

g. Acesso em 

agosto/2013. 
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Figura 14: 

Botão Editar 

Configurações 

Fonte: 

Disponível em: 

www.moodle.o

rg. Acesso em 

agosto/2013. 

 

Figura 15: 

Página de 

configuração 

da sala virtual 

Fonte: 

Disponível 

em: 

www.moodle.

org. Acesso 

em 

agosto/2013. 
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 Notas: Esta opção permite ao professor visualizar e lançar as notas dos alunos. 

 

 Reconfigurar:  Esta página permite apagar os dados de um curso ou de um 
usuário, sem excluir as atividades e outras configurações. Essa opção deve ser 
utilizada com cuidado, pois, fazendo isso, esses dados serão definitivamente 
cancelados. 

 Relatórios: Permite uma filtragem de dados, que são apresentados ao 
professor para o acompanhamento da atuação dos estudantes em 
determinada atividade. 

 Banco de Questões:  Esta opção é configurada pelos administradores do 
sistema para criação de Avaliações Online(AO). 

 Backup: Faz o backup do curso. 

 Restaurar: Permite importar um backup de algum curso. 

 Importar: Permite carregar uma sala modelo no AVA. 

 Repositórios: Cria uma instância de arquivos. 

Procedimento para inserção de Arquivo: 

Passo 1: Localize o Tópico no qual você deseja inserir o arquivo. 

Passo 2: Clique na caixa, Acrescentar recurso e escolha a opção Arquivo. 

Figura 16: 

Opções de 

Notas na sala 

virtual 

Fonte: 

Disponível 

em: 

www.moodle.

org. Acesso 

em 

agosto/2013. 

 



 

Cursos da Rede e-Tec/ Brasil-IFNMG  

INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS - IFNMG 

Diretoria de Educação a Distância 

 

 

 

Passo 3: Primeiro na Guia Geral, você coloca o nome que aparecerá antecedendo o arquivo e 
uma descrição(esses campos são obrigatórios). Para adicionar o arquivo vá à guia Conteúdo e 
clique em adicionar. 

 

Figura 17: 

Procedimento 

para inserção 

de arquivo 

Fonte: 

Disponível 

em: 

www.moodle.

org. Acesso 

em 

agosto/2013. 

 

Figura 18: 

Procedimento 

para inserção de 

arquivo 

Fonte: Disponível 

em: 

www.moodle.org

. Acesso em 

agosto/2013. 
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Aparecerá essa caixa: 

 

 Clique no canto esquerdo em Enviar um arquivo, e depois em Escolher arquivo. 

Passo 4: Escolha o arquivo desejado e clique em Abrir. 

 

 

 

Figura 19: 

Procedimento 

para inserção 

de arquivo 

Fonte: 

Disponível em: 

www.moodle.

org. Acesso em 

agosto/2013. 

 

Figura 20: 

Procedimento 

para inserção 

de arquivo 

Fonte: 

Disponível em: 

www.moodle.

org. Acesso em 

agosto/2013. 
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Passo 5: O nome do arquivo aparecerá logo após ele ser carregado, só confira e clique em 
Enviar este arquivo. 

 

Passo 6: O arquivo aparecerá desta forma logo após ele ser carregado, com o nome a o ícone 
significa a extensão, neste caso eu adicionei um arquivo em PDF. 

 

 

Passo 7: Após isso, desça a barra de rolagem ao fim da página e vá em Salvar e Voltar ao 
curso. 

Figura 21: 

Procedimento 

para inserção 

de arquivo 

Fonte: 

Disponível em: 

www.moodle.

org. Acesso em 

agosto/2013. 

 

Figura 22: 

Procedimento 

para inserção 

de arquivo 

Fonte: 

Disponível em: 

www.moodle.

org. Acesso em 

agosto/2013. 
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Esse arquivo ficará armazenado no tópico do qual você escolheu, desta maneira.

 

Procedimento para exclusão de arquivo: 

Passo 1: Vá na sala do curso que você deseja excluir o arquivo. 

Passo 2: Clique no canto superior da página em Ativar Edição. 

Passo 3: Procure a arquivo que você adicionou e clique no “X” (opção Excluir). Aparecerá uma 
mensagem  perguntando “ Você tem certeza que deseja excluir definitivamente Arquivo 
‘NOME DO ARQUIVO’”? Clique em sim, pronto, arquivo excluído da sala. 

 

Há outra maneira de se excluir o arquivo também. Localize o arquivo na sala e clique no ícone 
que contém o lápis(Edição), procure o box de carregamento de arquivo, lá estará os arquivos 
carregados, clique no arquivo que deseja excluir, logo após abrirá uma janela, clique em 
Excluir. 

 

 Minhas configurações: Permite alterar senha, modificar perfil, acesso as 
mensagens e acesso a um blog externo. 
 

Figura 23: Sala 

focalizando o 

arquivo 

adicionado 

Fonte: 

Disponível em: 

www.moodle.

org. Acesso em 

agosto/2013. 

 

Figura 24: 

Procedimentos 

para exclusão  

de arquivos 

Fonte: 

Disponível em: 

www.moodle.

org. Acesso em 

agosto/2013. 
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o Modificar Perfil: é possível alterar o e-mail que está cadastrado na sua 
conta no Ambiente Virtual de Aprendizagem e também adicionar uma 
foto ao seu perfil. Para alterar o e-mail, basta ir ao campo e-mail e 
alterá-lo. 

 

Alterando a Foto do seu perfil 

Passo 1: Para alterar a foto do seu perfil, basta ir ao Box Configurações, e escolher a opção 
Minhas configurações do perfil clicar em Modificar Perfil. Em seguida desça a barra de rolagem 
e procure pela guia Imagem do usuário. Clique em Adicionar. 

 

 

 

Figura 25: Box 

Configurações 

Fonte: 

Disponível em: 

www.moodle.

org. Acesso em 

agosto/2013. 

 

Figura 26: 

Alterando 

email no AVA 

Fonte: 

Disponível em: 

www.moodle.

org. Acesso em 

agosto/2013. 

 

Figura 27: 

Procedimentos 

para alterar 

foto do perfil 

Fonte: 

Disponível em: 

www.moodle.

org. Acesso em 

agosto/2013. 
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Passo 2: Em seguida clique em Escolher arquivo. 

 

Passo 3: Escolha o foto que você queira colocar como foto do seu perfil e clique em Abrir. 

 

 

 

 

Figura 28: 

Procedimentos 

para alterar 

foto do perfil 

Fonte: 

Disponível em: 

www.moodle.

org. Acesso em 

agosto/2013. 

 

Figura 29: 

Procedimentos 

para alterar 

foto do perfil 

Fonte: 

Disponível em: 

www.moodle.

org. Acesso em 

agosto/2013. 
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Passo 4: Pronto, o nome do arquivo aparecerá como Anexo, clique em Enviar este arquivo. 

Passo 5: Desça a barra de rolagem, e clique em atualizar perfil agora pode-se observar que seu 
perfil consta uma foto.

 

4.2 Boxes do lado direito  
 Box Pesquisar nos Fóruns: Faz uma pesquisa nas mensagens dos fóruns, ex: Se 

você procurar por meio ambiente, ele mostrará em fóruns do Ambiente 
Virtual, mensagens que contenham essas palavras. 

 Últimas Notícias:  Serve para publicações de avisos pelos professores. Ao clicar 
no link Acrescentar um novo tópico será aberta uma nova tela para digitação 
da notícia ou aviso que será publicada no fórum de notícias. Nesse item o 
professor também poderá postar arquivos em anexo. Neste Fórum, apenas o 
professor pode postar mensagens, não sendo permitido aos estudantes criar 
novos tópicos ou responder às mensagens. Para este propósito, o professor 
deverá criar outro(s) fórum (uns).   
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 Box Atividades Recentes: Apresenta as últimas atividades realizadas no 
ambiente. A inclusão das atividades neste Box é efetuada de forma 
automática, assim que o professor realiza alguma modificação na sala virtual. 

 

 

É possível inserir outros blocos através do Box Blocos como, por exemplo, o Box Calendário. 
Clique na Ferramenta Ativar Edição, logo após procure em baixo do Box Configuração, o Box 
Acrescentar um Bloco, há uma série de Box que podem ser adicionados, no caso do Box 
calendário, escolha calendário na lista, logo após isso ele será inserido na sala virtual. 

 

 

 Box Calendário: Apresenta a agenda dos eventos (chat, fóruns, atividades, 
entre outros) da disciplina. Para este módulo existem quatro tipos de eventos: 

 Eventos Globais: Eventos postados pelo administrador do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem e que serão visualizados por todos os usuários. 

 Eventos do Curso: Eventos agendados pelo professor da disciplina 
direcionados para os estudantes. 

 Eventos do Grupo: Eventos agendados pelo professor da disciplina 
direcionados a um determinado grupo. 

 Eventos do Usuário: Eventos agendados tanto pelo professor quanto pelos 
estudantes do curso. Servirá para criar sua própria agenda e poderá ser 
visualizado em qualquer lugar no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 
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Veja abaixo a localização do Box Calendário. 

 

Ao clicar no mês em destaque no calendário, aparecerá uma página onde o professor poderá 
visualizar editar e criar um novo evento qualquer a ser destacado no ambiente. Veja a seguir 

 

Para editar um evento já criado no calendário, basta clicar no link existente, no dia específico. 
Para criar um novo evento, clique no botão Novo Evento localizado no canto superior direito 
da tela. Fazendo isso, aparecerá a seguinte página: 

Figura 34: Box 

Calendário 

Fonte: 

Disponível em: 

www.moodle.or

g. Acesso em 

agosto/2013. 

 

Figura 35: Box 

Calendário 

Fonte: 

Disponível em: 

www.moodle.o

rg. Acesso em 

agosto/2013. 

 



 

Cursos da Rede e-Tec/ Brasil-IFNMG  

INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS - IFNMG 

Diretoria de Educação a Distância 

 

 

 

Nesta tela, o professor terá que escolher que tipo de evento criará: 

 Evento do usuário: Específico para um usuário; 

 Evento do curso: Diz respeito ao curso; 

 Evento do site: Evento que envolve todo o ambiente virtual. 

Em seguida ele deverá escolher um Nome para o Evento, e adicionar a data. 

 Box Usuários Online: Esse Box é de grande utilidade, pois ele mostra quais 
usuários daquela sala virtual estão online no Ambiente Virtual, com isso é possível 
uma interação síncrona entre participantes. 
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Criando e gerenciando conteúdo 
No Box central é administrado todo o conteúdo da sala virtual. É o local onde o professor 
disponibilizará o material e criará as atividades para os alunos. Para editar a página principal da 
sala virtual: 

Passo 1: Clique em Ativar Edição para editar a página. 

Passo 2: Através do ícone em destaque Editar sumário, o professor poderá colocar na sala uma 
breve apresentação da disciplina. 

 

Ao clicar no ícone destacado acima, aparecerá a seguinte tela: 

 

O editor de texto mostrado abaixo contém recursos parecidos com outros editores, por este 
motivo daremos ênfase ao recurso inserir imagem.  
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Passo 3:Para Inserir uma imagem clique em Inserir/editar imagem como foi mostrado acima. 
Aparecerá essa caixa abaixo, clique em Encontrar ou enviar uma imagem... 

 

 

 

Após isso, localize a imagem desejada no computador e Clique em Enviar. Logo após carregar a 
imagem a caixa ficará desta forma(dependendo da imagem adicionada). 
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Passo 4:Adicione ou não uma descrição e clique em Inserir. 

Após isso, a imagem aparecerá dentro da caixa de diálogo do sumário onde o professor poderá 
formatar e criar textos a serem visualizados pelos alunos. 

 

Passo 5: Clique em Salvar mudanças. 

4.3 Acrescentando recursos: 
Os recursos que podem ser acrescentados à disciplina são descritos a seguir: 

 Criar uma página de texto simples: Permite escrever um texto simples. Para isso, o 
professor deve escolher em qual tópico pretende disponibilizar tal recurso. 

Passo 1: Clique em Acrescentar recurso. 

Passo 2: Selecione a opção Página. 

Passo 3: Será direcionado para a página de configuração do texto simples, em que será 
possível definir: 

 Nome: Nome do texto, na forma como será visto pelos estudantes. 

 Descrição: Uma descrição sobre o texto a ser abordado. 

 Conteúdo da página: Conteúdo do texto. 

Figura 42: 

Editar tópico 

com a imagem 

já adicionada 

Fonte: 

Disponível 

em: 

www.moodle.

org. Acesso 

em 

agosto/2013. 

 



 

Cursos da Rede e-Tec/ Brasil-IFNMG  

INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS - IFNMG 

Diretoria de Educação a Distância 

 

 
Depois de feitas as configurações necessárias, clique em Salvar. 

  

 URL: Este recurso permite ao professor/tutor disponibilizar um link a um arquivo ou 
site relevante à disciplina. 

 

 
 

Passo 1: Clique em Acrescentar recurso. 

Passo2: Clique em URL. 

Passo 3:Será direcionado para a página de configuração do arquivo na qual será possível 
definir: 
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 Nome: Nome do material na forma como será lido pelo estudante. 

 Descrição: Resumo do material a ser fornecido. Este campo é obrigatório. 

 No campo URL externa da seção Conteúdo, digite o endereço do site ou se quiser, 
clicando em Escolha um link abrirá a seguinte caixa: 

 

Com essa opção você pode buscar Vídeos do Youtube, ou fazer uma pesquisa no 
Wikimedia. Fica a seu critério a fonte do URL desejado. Após selecionar a opção clique em 
Salvar e voltar ao curso. 
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 Pasta: Essa opção permite que o tutor/professor disponibilize um diretório (pasta 
com vários arquivos). 

               Passo 1: Primeiramente vá na sala virtual, e clique em Ativar Edição.  

              Passo 2: Em seguida, vá no tópico no qual você queira adicionar o diretório e clique na 
caixa acrescentar recurso e escolha a opção Pasta.  

 

Passo 3: Adicione um nome a Pasta e dê uma descrição. Após isso, desça a barra de rolagem 
até a guia Conteúdo, nela dê um click em Adicionar. 
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Passo 4: Aparecerá essa caixa, clique em Escolher arquivo. 

 

 

Passo 5: Escolha o arquivo desejado e clique em Abrir. 
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Passo 6: O nome do arquivo aparecerá logo após ele ser carregado, só confira e clique em 
Enviar este arquivo. 

 

 

Passo 7: Após isso mostrará o arquivo dentro do diretório, você pode adicionar no máximo 
20mb de arquivos. Depoís de adicionar os arquivos de sua preferência, vá em Salvar e voltar ao 
curso. 

  

 
 
 

 Inserir um rótulo: Este recurso permite inserir um rótulo que é um texto estático 
usado para separar ou agrupar um conjunto de recursos/atividades dentro de um 
mesmo tópico. 
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Passo 1: Clique na opção Inserir rótulo. 

 

Passo 2: Insira o texto do rótulo. 

 

Clique em Salvar e voltar ao curso para visualizar o rótulo na página principal conforme 
mostra a figura seguinte: 
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4.4 Acrescentando atividades 
As atividades que podem ser ascrescentadas à disciplina são descritas a seguir: 

 

 Chat:  O chat é uma atividade de bate papo em que os alunos, tutores e 
professores estabelecem uma comunicação por escrito e on-line. Para criar uma 
nova sala de chat, siga os seguintes passos: 

Passo 1: Clique em Acrescetar atividade. 
Passo 2: Selecione a opção Chat. 

 

Passo 3: Coloque o nome do Chat no campo Nome desta sala. 
Passo 4: Coloque a apresentação e o tema que será discutido no Chat no 
campo Introdução. 
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Passo 5: Defina a data de realização do Chat no campo Data do próximo 
Chat. 
Passo 6: No campo Todos podem ver as sessões encerradas, selecione a 
opção Sim para permitir aos estudantes que não participaram do chat a 
visualização das discussões posteriormente. 
Passo 7: Escolha o tipo de grupo que poderá acessar o chat: 

 Nenhum grupo: Não há divisão dos participantes do curso em 
grupos. 

 Grupos Separados: Os participantes de cada grupo veem apenas 
os outros membros deste grupo e os documentos e informações 
relacionados apenas a estes membros. As mensagens e os 
participantes de outros grupos não são visíveis. 

 Grupos Visíveis: Cada usuário pode participar apenas das 
atividades do seu grupo, mas pode ver as atividades e os 
participantes dos demais grupos. 

            
             Passo 8:Para finalizar, clique em Salvar e mostrar. 

 Escolha: São enquetes que servem para pesquisa de opinião ou votações. 
Para inserir uma escolha: 
Passo 1: Selecione a opção Escolha. 
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Passo 2: Insira o nome da enquete no campo Nome da escolha. 
Passo 3: Coloque a apresentação, e o tema que será pesquisado na enquete, no 
campo Introdução. 
Passo 4: Escolha uma opção do campo Limitar o número de respostas permitidas  
na seção Limitar. Nesse campo é possível restringir o número de participantes que 
podem selecionar uma determinada opção. Quando a possibilidade de limitação 
das opções estiver ativadam cada opção poderá ser configurada em modo distinto. 
Quando o limite for atingido, ninguém mais poderá escolher aquela opção. O 
limite igual a zero indica que ninguém pode selecionar a opção. Se a limitação 
estiver desativada, os participantes poderão selecionar quaisuqer opções 
disponíveis. 
Passo 5:Defina as opções de enquete no campo Escolha, das seções Escolha 1, 2, 
3, 4, 5. O professor poderá preencher o número de resposta que desejar, e as 
caixas de texto em branco não serão visualizadas. Caso sejam necessários mais 
campos de escolha, clique em Adicionar 3 campos ao form. 
Passo 6: Preencha o período de aceitação de respostas na seção Aceitar respostas 
apenas neste período.  Esta configuração define o período de tempo em que é 
possível escolher uma opção. Para evitar a definição de um período breve, escolha 
um prazo final muito distante. Para não definir nenhum limite de aceitação de 
respostas, não selecione esta opção. 
Passo 7: Defina as opções Formato de visualização, Publicar resultados, 
Privacidade dos resultados, Permitir a atualização da escolha feita e Mostrar 
coluna nenhuma resposta, na seção Miscelanea. 
Passo 8: Defina o Tipo de grupo como Grupos visíveis na seção Configurações 
comuns de módulos. 
Ao finalizar as configurações, basta clicar em Salvar e mostrar. 
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 Fórum: É destinado a todas as interações entre os participantes para assuntos 
diversos relacionados aos conteúdos programáticos da disciplina. Professores e 
alunos podem criar tópicos dentro do fórum. 
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Para criar o Fórum: 

Passo 1: Escolha a opção Fórum. 

 

Passo 2: Insira um nome no campo Nome do Fórum. 

Passo 3: Coloque a apresentação e o tema que será discutido no fórum no campo 
Introdução ao Fórum. 

Passo 4: Escolha uma opção no campo Tipo de Fórum. 

 Discussão simples: É um único tópico em uma única página. Normalmente é usado 
para organizar 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. É o tipo de fórum mais utilizado. 

 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 quantidade. Este formato é usado, por exemplo, nas 
atividades em que cada participante apresenta um tema a ser discutido e atua 
como moderador na discussão desse tema. 

 Fórum Perguntas e Respostas: Neste fórum um estudante pode ler as mensagens 
de outros somente após a publicação de sua mensagem. Depois disto pode 
também responder às mensagens do grupo. Isso permite que a primeira 
mensagem de cada estudante seja original e independente. 

 Fórum padrão exibido em formato de blog: O fórum é exibido numa sequência de 
datas decrescentes (a última mensagem por primeiro), como num blog. 

Passo 5: Escolha uma opção no campo Modo de assinatura. 

 Subscrição opcional: O aluno opta por receber emails referente ao fórum e a 
qualquer momento ele pode cancelar a assinatura.  

 Subscrição forçada: Essa opção obriga o aluno a participar do fórum, e a 
assinatura dele não pode ser cancelada, ele sempre receberá e-mails referente 
a esse fórum enquanto houver discussões nele.  

 Auto-subscrição: O aluno é inscrito automaticamente. 

 Subscrição desabilitada: Nenhuma mensagem é enviada aos alunos. 
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Um assinante é um usuário que recebe cópias de todas as mensagens de um fórum via 
email. Essas mensagens são enviadas via email 30 minutos após sua redação no fórum. 

Existem as seguintes opções  no modo de assinatura: 

 Não:  Quando o envio de mensagens não é obrigatório, os participantes 
podem escolher se querem ou não receber cópias via email. 

 Sim, para sempre: A assinatura não poderá ser cancelada. 

 Sim, inicialmente: Os usuários serão inscritos incialmente, mas podem 
cancelar sua assinatura. 

 Assinaturas não são autorizadas: Quando o envio de mensagens não é 
autorizado, os participantes não podem escolher se querem receber cópias via 
email. 

Importante:  Se modificar a opção de Sim, inicialmente, para Não em um fórum 
ativo, isso não cancelará a assinatura de quem já está inscrito. Afetará apenas os 
novos usuários. A mesma regra se aplica à operação inversa. 

Importante: Não é necessário modificar os campos das seções Limite de 
mensagens para bloqueio. 

Passo 6: Defina o Tipo de grupo como Grupo visíveis na seção Configurações 
comuns de módulos.  

Ao finalizar as configurações, basta clicar em Salvar e mostrar. 
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Importante: O professor deverá criar tópicos para que os alunos possam participar e 
responder aos fóruns através do botão Acrescentar um novo tópico. Preencher os campos: 

Passo 1: Insira o nome do tópico no campo Assunto. 

Passo 2: Coloque a apresentação, e o tema que será discutido no tópico, no campo 
Mensagem . 

 

O professor/tutor poderá inserir outros tópicos ao fórum à medida que se torne 
necessária a discussão de outros assuntos. 

 A visualização da tela principal do fórum possui os seguintes itens:  

 Tópico: Relação de todos os tópicos do fórum. 

 Autor: Relação de autores que inseriram algum tópico no fórum. 

 Grupo: Este campo aparece somente se o Tipo de grupo escolhido for Grupos 
Visíveis. 

 Comentários: Número de respostas inseridas em um determinado tópico. 

 Última mensagem: Mostra o nome, a data e o horário da última pessoa que 
respondeu o tópico. 
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Ao clicar no tópico, abrirá a seguinte tela: 

 

 

Depois de criado o fórum, pode-se visualizar as respostas dadas pelos estudantes ao tema 
proposto. Através de um filtro com as opções Mostrar respostas começando pela mais antiga, 
Mostrar respostas começando pela mais recente, Listar respostas e Mostrar respostas 
aninhadas o tutor/professor poderá escolher como visualizar as respostas do tópico. 

O tutor/professor não tem opção de exclusão, apenas as opções Editar e Responder o tópico. 

 Glossário: Esta atividade permite que os participantes criem e atualizem uma lista de 
definições como em um dicionário. 
Para criar um glossário: 
Passo 1: Selecione a opção Glossário 
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Passo 2: Insira o nome do Glossário no campo Nome. 
Passo 3: Coloque o objetivo, e o conteúdo esperado do glossário, no campo Descrição. 
Passo 4: Digite o número de itens, visualizados em cada página no campo Número de 
itens mostrados em cada página. 
Passo 5: Escolha uma opção no campo Tipo de glossário. 
Importante: O sistema de glossários permite exportar itens a partir de qualquer 
Glossário secundário para o Glossário principal do curso. Para que isso seja possível, 
você deverá definir um dos glossários do curso como glossário principal. Cada curso 
pode ter apenas um glossário principal e somente os professores tem permissão para 
atualizá-lo. 
Passo 6: Escolha uma opção no campo Permitir itens repetidos. Se habilitar esta 
opção, poderão ser criados diversos itens com o mesmo nome. 
Passo 7: Escolha uma opção no campo Permitir comentários. É possível permitir que 
sejam acrescentados comentários aos itens do glossário. 
Passo 8: Escolha uma opção no campo Permitir versão para impressão. Pode-se 
permitir que os alunos tenham acesso a uma versão para impressão do glossário. Os 
professores sempre têm acesso à versão para impressão. 
Passo 9: Escolha uma opção no campo Fazer o link automático dos itens deste 
glossário. Esta opção habilita a criação automática de links que levam aos itens do 
glossário sempre que as palavras ou frases definidas como itens estiverem presentes 
nos textos do curso. Isso inclui mensagens do fórum, materiais do curso, dentre 
outros. Se você não quiser que um texto tenha links, adicione a tag <nolink> no início 
do texto e a tag </nolink> no fim do texto. Os nomes das categoras tam´bem dão 
origem a links nos textos. 
Passo 10: Escolha uma opção no campo Aprovação imediata de novos itens.  Esta 
configuração permite que o professor defina se novos itens acrescentados pelos 
alunos estarão automaticamente disponíveis para todos ou se será necessária a 
aprovação do professor para a publicação de cada item. 

Passo  11: Escolha uma opção no campo Formato de visualização. Esta 
configuração define o modo em que cada item será visualizado no glossário. Os 
formatos predefinidos são: 

 Dicionário Simples: Um dicionário convencional com os itens separados; não 
são indicados os autores e os anexos são mostrados como links. 
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 Contínuo sem autor: Mostra os itens, um após o outro, sem qualquer tipo de 
separação além dos pulsantes de edição. 

 Completo com Autor: Visualiza os itens com o mesmo formato de um fórum 
incluindo os dados do autor; os anexos são mostrados como links. 

 Completo sem Autor: Visualiza os itens com o mesmo formato de um fórum, 
sem os dados do autor, os anexos são mostrados como links. 

 Enciclopédia: Mesmas características do formato “Completo com Autor”, mas 
as imagens anexadas são visualizadas no texto. 

 FAQ: Edita itens como listas de Perguntas e Respostas (FAQ) e anexa as 
palavras PERGUNTA e RESPOSTA respectivamente ao conceito e à definição. 

Passo 12:  Escolha uma opção no campo Mostrar link ‘ESPECIAL’.  Esta opção 
habilita ou desabilita o menu de navegação por caracteres especiais tais como, #, 
etc. 

Passo 13: Escolha uma opção no campo Mostrar o alfabeto. Esta opção habilita ou 
desabilita o menu de navegação por letras do alfabeto. 

Passo 14: Escolha uma opção no campo Mostrar o link ‘TODOS’. Esta opção 
habilita ou desabilita a navegação de todos os itens de uma só vez. 

Passo 15: Escolha uma opção no campo Editar sempre. Esta opção define se os 
alunos são autorizados a modificar, a qualquer momento, os textos criados por 
eles. Você pode selecionar: 

 Sim: Os textos podem ser editados sempre. 

 Não: Os textos podem ser modificados apenas durante o período 
definido. 

Passo 16: Na seção Nota, o professor decide se haverá avaliação dos itens 
colocados, no glossário e se somente ele ou todos poderão fazer as avaliações. 
Pode também ser estabelecido um intervalo de datas em que as avaliações sejam 
possíveis. 

Passo 17:  Clique em Salvar e mostrar  e o glossário estará criado. 
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Inserir os termos no glossário 

No glossário é possível visualizar os significados por ordem alfabética, categoria, data de 
inserção e por autor. 

Para adicionar um novo termo: 

Passo 1: Clique em inserir novo item. 

 

Passo 2: Em seguida acrescente o Conceito no campo Conceito e a definição no campo 
Definição. 

Passo 3:  Clique em Salvar mudanças. 
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 Tarefa: Consiste na descrição ou enunciado de uma atividade a ser desenvolvida pelo  
participante, que pode ser enviada em formato digital ao professor do curso, 
utilizando-se a plataforma. Alguns exemplos: redações, projetos, relatórios, exercícios, 
entre outras tarefas. Algumas tarefas serão descritas abaixo: 
Envio de arquivo único: Este tipo de tarefa permite que cada participante envie um 
único arquivo de qualquer tipo. 
Passo 1: Selecione a opção Tarefa.

 
 
Passo 2: Insira o Nome da Tarefa. 
Passo 3: Descreva a tarefa no campo Descrição. 
Passo 4: Selecione a nota da tarefa no campo Nota. Pode-se usar qualquer valor entre 
0 e 100 ou criar uma escala de nota personalizada. 
Passo 5: Defina a data e hora em que a tarefa estará disponível para os estudantens no 
campo Permitir envios a partir de. 
Passo 6: Defina a data e limete de hora em que a tarefa deverá ser entregue no campo 
Data da entrega. 
Passo 7: Escolha uma opção no campo Avisos por email aos professores para permitir 
ou não que seja enviado automaticamente um aviso para o e-mail do professor à 
medida que os alunos forem postando os arquivos. 
Passo 8: Defina o tamanho máximo permitido do arquivo a ser enviado no campo 
Tamanho máximo.  
Passo 9: Configure o acesso restrito, essa opção serve para ocultar o tópico dos 
estudantes, se o tópico não precisar ficar oculto, desmarque as duas caixas que tem 
escrito Ativar na frente. 
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Ao finalizar as configurações, basta clicar em Salvar e mostrar.

 
 Wiki: Permite aos participantes de um curso uma interação colaborativa, de 

modo que possam construir coletivamente um determinado conteúdo. 

Para construir uma Wiki: 

 
   Passo 1: Escolha a opção Wiki. 

 

Passo 2: Insira o nome da Wiki no campo Nome da Wiki. 
Passo 3: Em seguida acrescente os objetivos da Wiki e os conteúdos a serem 
construídos pelos estudantes no campo Descrição da Wiki. 
Passo 4: Clique em Salvar mundaças. 
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Considerações finais 
É importante ressaltar que ao ficar se o usuário ficar 30 minutos sem realizar alguma 

atividade no Ambiente Virtual, será automaticamente desconectado. É um protocolo de 
segurança realizado para que outra pessoa não se passe por você. 

Lembre-se de que sempre que desocupar o computador, faça logoff no seu usuário do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem, só clicar na palavra sair no canto direito superior da 
página. Não se esqueça disso, é um procedimento simples, mas pode evitar muitos 
transtornos. 

Referências 
www.moodle.org 

www.ava.ifnmg.edu.br 
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