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1 SOBRE O MOODLE

Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), são softwares que, disponibilizados na
internet, agregam ferramentas para a criação, a tutoria e a gestão de atividades que
normalmente se apresentam na forma de cursos. Sendo construídos a partir do uso de
diferentes mídias e linguagens, a intenção é proporcionar não só a disponibilização de
conteúdos, mas principalmente plena interatividade e interação entre pessoas e grupos,
viabilizando, por consequência, a construção do conhecimento.

O Moodle é o software de código aberto (open-source) que tem alcançado maior
aceitação em relação aos outros AVAs. O programa permite a criação de cursos online,
páginas de disciplinas, grupos de trabalho e comunidades de aprendizagem. O Moodle
tem sido desenvolvido colaborativamente por uma comunidade virtual - http://moodle.org
que abrange participantes de todas as partes do mundo.

O Moodle oferece um grande conjunto de recursos como páginas no formato HTML,
arquivos PDF, arquivos do pacote Office como Word, Excel, Power Point, questionários
online, links para páginas da web, chat, glossário, blog, etc.

2 COMO ACESSAR O MOODLE?

Para acessar o Moodle do TCE-PB, abra o seu navegador de internet (Explorer, Mozilla
Firefox ou Chrome) e digite o endereço: https://ecosil.tce.pb.gov.br/moodle/

Ao acessar o link acima, você será direcionado para a página inicial do Moodle TCE-
PB.
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LEGENDA
1 - Campo de acesso: Usado para o usuário acessar sua conta. Basta inserir seu

CPF no formato AAA.BBB.CCC-DD, a senha do sistema Sophos em letra MAIÚSCULA
e clicar no botão "acessar".

2 - Cursos: São apresentados os cursos disponíveis no Moodle TCE-PB em suas
categorias.

3 COMO FAZER O CADASTRO?

O cadastro no Moodle do TCE-PB é feito através do sistema Sophos. Acesse o site
https://ecosil.tce.pb.gov.br/sophos/ e faça o seu cadastro.

Seu login no moodle será o seu CPF, separado por ponto e traço (111.222.333-44) e
a sua senha será a mesma que fez no cadastro do Sophos.
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Se houver letras na senha, estas precisam ser escritas em letra MAIÚSCULA para
que o login no Moodle seja feito com sucesso.

4 TELA INICIAL APÓS LOGIN

Após efetuar o seu acesso com usuário e senha, comomostrado anteriormente você será
redirecionado(a) a sua página particular, onde terá acesso a todas as funções reservadas
ao professor, como demonstrado:

LEGENDA
1 - Navegação: Área destinada a navegação em seu perfil;
2 - Visão geral dos cursos: Cursos aos quais estará vinculado(a) no Moodle TCE-

PB;
3 - Calendário: O calendário, apresentará todas as atividades inclusas por você e

suas respectivas datas.
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5 CALENDÁRIO

O calendário é uma área reservada para os professores agendarem eventos, trabalhos
e avaliações. Nele é possível manter o controle das mesmas dividindo-as por curso ou
turma. Ao clicar em "Calendário", será direcionado(a) para a página demonstrada abaixo:

LEGENDA
1 - Visualizar mês em detalhes para: Nesta opção, será possível visualizar suas

atividades cadastradas em um mês específico;
2 - Visualização do mês atual e suas atividades cadastradas;
3 - Chave de eventos: Opção onde poderá visualizar ou esconder apenas os eventos

escolhidos por classificação - eventos globais, eventos de curso, eventos de grupo e
eventos de usuário;

4 - Visualizar mês: Uma prévia do mês anterior ao visualizado, o mês atual visual-
izado e o mês posterior ao visualizado;

5 - Novo evento: É utilizado para acrescentar um novo evento, basta clicar e seguir
os passos como demonstrado mais adiante;

6 - Exportar calendário: Utilizado para exportar seu calendário para visualização
off-line, basta clicar e seguir os passos como demonstrado mais adiante;

7 - Preferências: Área reservada para configuração de suas preferências do cal-
endário, basta clicar e seguir os passos como demonstrado mais adiante.

5.1 NOVO EVENTO

Após clicar em Novo Evento, você será direcionado à seguinte página demonstrada:
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LEGENDA
1 - Tipo de evento: Evento destinado ao "Usuário";
2 - Nome do evento: Título do evento;
3 - Descrição: Campo reservado para a descrição do evento, seja avaliação, evento,

etc;
4 - Data: Descrição da data de inicialização do evento;
5 - Duração: A opção sugere sem duração para término do evento;
6 - Caso selecionada, você deverá especificar uma data para término do evento;
7 - Data para finalização do evento;
8 - Duração em minutos: Opção para um evento rápido. Contabilizado em minutos;
9 - Repetir este evento: Se selecionado, o evento será repetido;
10 - Repetir semanalmente, criar todas de uma vez: Quantidade de vezes que

deverá ser repetido o evento;
11 - Salvar mudanças: Após completar todos os campos obrigatórios marcados com

’*’, basta clicar nessa opção que seu evento será publicado.

5.2 PREFERÊNCIAS

Opção reservada para configurar suas preferências de calendário, como demonstrado
abaixo:
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LEGENDA
1 - Formato de visualização da hora: Seleciona o formato desejado para visualiza-

ção da hora;
2 - Primeiro dia da semana: A semana exibida no calendário irá iniciar conforme o

dia que for selecionado aqui;
3 - Número máximo de próximos eventos: Essa opção define o número máximo

de eventos futuros que podem ser exibidos. Se você indicar um número grande, pos-
sivelmente os eventos futuros irão ocupar muito espaço na sua tela;

4 - Previsão de próximos eventos: Isso define o número (máximo) de dias no fu-
turo em que um evento deverá começar, de modo a ser exibido como um evento futuro.
Eventos que iniciam além desta não serão exibidos como futuros. Por favor, note que não
há garantias que todos os eventos iniciados nesse período serão exibidos. Se houver
muitos (mais do que o "Total de eventos futuros"), então os eventos mais distantes não
serão exibidos;

5 - Lembrar configuração dos filtros: Se estiver ativo, o Moodle lembrará de suas
últimas configuração de filtro de evento e irá restaurá-las automaticamente cada vez que
você efetuar o login;

6 - Salvar mudanças: Após configurar os filtros de sua escolha, basta clicar em
"Salvar mudanças" que as mesmas serão salvas. É importante verificar a "LEGENDA 5"
para evitar modificação dos mesmos sempre que efetuar o login.

5.3 EXPORTAR CALENDÁRIO

A opção de exportar calendário é de extrema importância para que seja possível o usuário
visualizar suas atividades em modo off-line, ou seja, sem necessidade de internet. A
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visualização dos arquivos será feita através da ferramenta Outlook da Microsoft.

LEGENDA
1 - Ao selecionar "Todos os eventos" estará obtendo, ao exportar, todos os

eventos publicados no Moodle TCE-PB. Caso selecione a opção "Eventos relativos
aos cursos" estará obtendo, ao exportar, todos os eventos publicados apenas nos
cursos do usuário;

2 - Para: Determina a "data" dos eventos que deseja exportar;
3 - Obter URL do calendário: Ao clicar, será gerado um link que possibilitará o

download do arquivo no formato ".ics" (Outlook da Microsoft);
4 - URL do calendário: URL gerada ao clicar em "Obter URL do calendário";
5 - Exportar: Ao clicar nessa opção, será automaticamente baixado o arquivo sem a

necessidade de gerar uma URL.

6 VER PERFIL

Para acessar o seu perfil de usuário, clique no botão no canto direito do site conforme
mostrado a seguir:

Ao clicar nessa opção, você será direcionado à página demonstrada contendo todos
os seus dados pessoais para o sistema Moodle TCE-PB. Clique em "Modificar perfil" para
alterar seus dados. Confira:

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB 7



Ao clicar em "Modificar perfil", a seguinte página será exibida:

LEGENDA
1 - Nome: Aqui você deve inserior seu primeiro nome, que será exibido no seu perfil;
2 - Sobrenome: Aqui você deve inserior seu sobrenome, que será exibido no seu

perfil;
3 - Endereço de email: Aqui você deve inserir um endereço de e-mail válido para

que os alunos possam eventualmente entrar em contato;
4 - Mostrar endereço de email: Aqui você seleciona quem pode ver seu endereço

de e-mail;
5 - Cidade/Município: Insira sua cidade/município residente;
6 - Selecione um país: Insira seu país de residência;
7 - Descrição: Insira aqui uma descrição sobre você, como formação, experiência

profissional, ou qualquer outra informação sobre você que queira expor.
Além das informações gerais, existe outros campos adicionais a serem preenchidos,

como representado a seguir:
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LEGENDA
1 - Nova imagem: Insira a foto que será exibida no seu perfil. É muito importante

que você insira a foto. Ela deve estar bem centralizada e nítida;
2 - Descrição da imagem: Descrição da foto que foi enviada;
3 - Nomes adicionais, interesses, opcional: Outras opções de informações caso

deseje adicionar.

7 MENSAGENS

Para acessar suas mensagens, clique no bloco mostrado a seguir. Nessa área, terá
acesso a todas as mensagens enviadas ao usuário acessado. Você poderá visualizá-
las, editá-las e até adicionar contatos para sua lista.

Ao clicar nesse bloco, você será redirecionado para a seguinte página:
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LEGENDA
1 - Contatos: São mostrados os seus contatos adicionados;
2 - Conversas recentes: São mostradas as suas últimas mensagens enviadas e

recebidas;
3 - Notificações recentes;
4 - Cursos: Mostra os cursos que você participa. Ao clicar no curso, aparecerão os

participantes do curso. Para mandar uma mensagem para um participante, basta clicar
no seu nome e aparecerá uma tela para que você possa escrever uma mensagem. Após
escrever, é só clicar no botão "Enviar mensagem", como mostrado na Figura abaixo.

5 - Pesquisar pessoas e mensagens: Para buscar um contato específico, use esse
espaço;

6 - Avançado: Ao clicar em "Avançado" serão oferecidas opções de busca mais
avançadas como demonstrado a seguir:

LEGENDA
1 - Ocultar avançado: Ao clicar, sairá da busca avançada e retorna à busca normal;
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2 - Procurar uma pessoa: Efetua uma busca através do nome do usuário;
3 - Buscar nas mensagens: Busca avançada por mensagens; basta escrever uma

palavra ou frasem selecionar uma das opções e clicar em "Buscar nas mensagens" e
logo serão apresentadas todas as mensagens em que conterá a palavra buscada em
questão.

8 MEUS CURSOS

Em "Meus cursos" são apresentados os cursos que estão vinculados a conta do usuário,
como demonstrado:

Ao clicar no curso desejado, será apresentado todo o conteúdo do curso em questão.
Serão abordados passo-a-passo todas as funções presentes nessa área que possibilitará
a visualização e edição de um todo, além de apresentar opções já vistas nesse manual.
Primeiramente, será apresentada a página como um todo e logo após será abordada
cada uma em tópicos específicos para melhor entendimento individual de cada item.

Ao rolar/descer a página, serão apresentadas as configurações avançadas de admin-
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istração do curso, como demonstrado abaixo:

Nessa área o usuário poderá editar tudo em seu curso. Poderá lançar notas dos
alunos cadastrados no curso; efetuar comparações de notas; criar avaliações no sistema,
entre outras coisas que será explicado item por item logo mais.

A função "Ativar edição" habilita a edição de toda a página do usuário, podendo assim,
excluir, editar, mover e algumas outras funções.

8.1 CONFIGURAÇÕES>EDITAR CONFIGURAÇÕES

Após a solicitação da instituição para a criação do grupo da matéria aplicada pelo pro-
fessor/usuário, poderá ser editada toda a configuração do mesmo. Ao clicar em "Editar
configurações", o usuário poderá editar as formas de visualização do grupo, assim como
o acesso. Veja detalhadamente nas imagens abaixo:
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LEGENDA
1 - Nome completo do curso: Deve-se especificar o nome completo do curso. O

nome completo do curso é apresentado no topo de cada página do curso e na lista de
cursos;

2 - Nome breve do curso: Sigla ou código que identificará o curso na tela e na
emissão de mensagens para os usuários. Trata-se de uma escolha de fundamental im-
portância. Não há limite de caracteres, mas o nome deve ser curto e representar o curso
da melhor forma possível;

3 - Categoria do curso: Quando houver uma categoria, deve-se escolher aquela na
qual seu curso deverá ser inserido;

4 - Visível: Indica se o curso ficará visível ou oculto para os demais usuários do
Moodle. Caso ainda esteja em fase de configuração, você deve selecionar "ocultar", mas
caso esteja com todas as configurações prontas, você deve selecionar "mostrar";

5 - Data de início do curso: Informa a data estimada para início do curso;
6 - Número de identificação do curso: Destinado à comunicação com sistemas

externos. É um código oficial a ser fornecido pela equipe gestora do Moodle. Caso não
haja código, o campo poderá permanecer sem preenchimento;

7 - Sumário do curso: Há várias possibilidades para o preenchimento do sumário.
Normalmente, o espaço se destina à inserção da ementa do curso;

8 - Arquivos de resumo do curso: A maior parte dos temas aceita ícones ou figuras
que os representam. Neste link, é possível fazer o upload destas figuras representativas.

Se você rolar/descer a página, encontrará mais configurações, como demonstrado:
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LEGENDA
1 - Formato: No item geral, é necessário configurar o formato do curso. O formato

indica o modo como o conteúdo ficará organizado no Moodle. Há muitas possibilidades
que, por sua vez, dependerão das características do curso e das técnicas utilizadas para
sua construção. Assim, os formatos de cursos podem ser divididos em quatro grupos:

• Formato social: Trata-se de um formato utilizado em situações específicas e fo-
cadas em um determinado assunto. O fórum articulado em sua página principal
permite a participação dos integrantes por meio dessa ferramenta assíncrona de
comunicação.

• Formato de tópicos: É omais utilizado na estruturação de cursos, tendo em vista a
possibilidade de agrupar os assuntos e conteúdos correlatos. Além disso, é usado
para cursos em que hajam módulos ministrados em períodos de tempo diferentes
da organização por semanas.

• Formato semanal: Quando utilizado, permite que o curso seja organizado em
unidades correspondentes a semanas, com datas de início e fim bem definidas.

• Formato de atividade única.

2 - Número de seções: Limita o número de semanas/tópicos do grupo em questão,
variando de 1 a 52;
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3 - Seções escondidas: Durante a construção do curso, os tópicos que não interes-
sarem aos alunos/participantes ou ainda estiverem em desenvolvimento não serão ex-
ibidos se a opção Seções escondidas são mostradas contraídas for assinalada;

4 - Layout do curso: Determina se o curso será exibido em uma ou mais páginas;
5 - Forçar língua: O idioma oficial do Moodle é escolhido na instalação. No entanto

o software possibilita que os usuários escolham o idioma no qual desejam acessar e vi-
sualizar o ambiente virtual. Assim, a melhor opção para a configuração desse item é Não
forçar, pois dessa forma cada participante poderá escolher seu idioma de preferência;

6 - Quantas notícias mostrar: Esta opção indica quantas notícias serão apresen-
tadas caso o módulo "Últimas notícias" seja incorporado ao curso;

7 - Mostrar livro de notas ais estudantes: Caso o curso tenha avaliações ou ativi-
dades em que notas ou menções sejam atribuídas, há possibilidade de que os par-
ticipantes tenham acesso a elas após a avaliação do tutor. Ao manter a opção Sim
selecionada, o autor permitirá essa ação pelos participantes. Assim, caso não haja a
atribuição de notas ou menções, a melhor opção é selecionar Não no menu;

8 - Mostrar relatório das atividades: Ao optar pela opção Sim, o autor está possibili-
tando a cada participante, de forma individualizada, identificar todas as ações e atividades
realizadas no Moodle. É uma ferramenta interessante para autoavaliação e verificação
de acesso. Cabe lembrar que os tutores têm acesso permanente a este item, que, por
sua vez, é disponibilizado na página do perfil de cada usuário;

9 - Tamanho máximo de upload: Indica o tamanho máximo que um arquivo poderá
ter para ser enviado ao Moodle, seja por administradores, tutores ou participantes;

10 - Ativar acompanhamento de conclusão: Quando ocorre essa habilitação, é
possível configurar as atividades para que, ao serem concluídas, sejam assinaladasman-
ualmente pelos alunos. Possibilita ainda que sejam estabelecidas condicionantes, que
automatizem essa marcação;

11 - Modalidade grupo: O tipo de grupo determina como as atividades poderão ser
realizadas pelos alunos nos cursos. Há três opções:

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

• Grupos separados: Nesta opção, os participantes de cada grupo veem apenas
os outros integrantes de seu grupo, ou seja, as mensagens e os participantes de
outros grupos não são visíveis.

• Grupos visíveis: Cada integrante pode participar apenas das atividades de seu
grupo, mas pode ver as atividades e os participantes dos demais grupos.

12 - Forçar modalidade grupo: A opção Sim faz com que eventuais especificações
para as atividades sejam ignoradas e as definições de grupo sejam mantidas indistinta-
mente;

13 - Agrupamento padrão: Quando habilitado, permite que sejam constituídos sub-
grupos dentro dos grupos constituídos, sejam separados ou visíveis;

14 - Tags.
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8.2 CONFIGURAÇÕES>USUÁRIOS

Nessa área o usuário poderá configurar e visualizar todos os usuários contidos em seu
grupo/curso, podendo editar prioridades e excluir como demonstrado logo mais.

8.2.1 USUÁRIOS INSCRITOS

Ao clicar, será apresentado todos os usuários vinculados ao curso. Após clicar, você
poderá convidar mais usuários, designar função, excluir, modificar meio de inscrição,
entre outros, como demonstrado:

LEGENDA
1 - Desatribui o papel de Estudante;
2 - Designa função para o usuário de Moderador ou Estudante;
3 - Métodos de Inscrição: Nessa área o professor poderá excluir a inscrição ou editar

a inscrição do usuário/aluno, como demonstrado:
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4 - Inscrever usuário: Comessa opção o usuário/professor poderá inscrever usuários
vinculados em todo o Moodle, basta digitar o nome de usuário ou e-mail, aperte ENTER
e clique em "Inscrever", como demonstrado:

8.2.2 MÉTODOS DE INSCRIÇÃO

Ao clicar em "Métodos de inscrição" como demonstrado no menu usuário (Tópico x), o
usuário será direcionado à seguinte página demonstrada:
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LEGENDA
1 - Nome: Nessa área, são apresentados todos os métodos de inscrição;
2 - Usuários: Quantidade de usuários que estão vinculados ao método de inscrição;
3 - Para cima/para baixo: Para definir/organizar as formas de inscrição;
4 - Editar: Editar/Excluir/Deixar visível e demais funções já demonstradas no tópico

x;
5 - Adicionar método: Caso deseje adicionar novos métodos de inscrição, basta

clicar na opção "Autoinscrição" que será direcionado à mesma página contida no menu
"Métodos de inscrição > Autoinscrição (Estudante), como é possível visualizar no tópico
x.

9.2.2.1 AUTOINSCRIÇÃO

Como mencionado anteriormente, a auto inscrição é usada para criar novos métodos de
acesso para o usuário/aluno como demonstrado:
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LEGENDA
1 - Nome personalizado da instância: Nome desejado para a autoinscrição, como

o exemplo anterior "Autoinscrição (Estudante)" e "Inscrições manuais";
2 - Permitir inscrições existentes: Se desativado, todas as auto-inscrições exis-

tentes são suspensas e novos usuários não podem se inscrever;
3 - Permitir novas inscrições: Esta configuração determina se um usuário pode se

inscrever neste curso;
4 - Chaves de inscrição: Uma chave de inscrição habilita para que o acesso ao curso

seja restrito apenas para quem possua a chave. Caso este campo esteja vazio, qualquer
usuário poderá se inscrever no curso;

5 - Usar chaves de inscrição de grupo: Além de restringir acesso ao curso apenas
para aqueles que conhecem a chave, o uso de uma chave de inscrição de grupo faz com
que os usuários sejam automaticamente incluídos ao grupo quando eles se inscrevem
no curso. Para utilizar uma chave de inscrição de grupo, uma chave de inscrição deve
ser definida nas configurações do curso, assim como a chave de inscrição de grupo nas
configurações de grupo;
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6 - Papel atribuído por padrão: Papel atribuído automaticamente para as inscrições
realizadas. Poderá atribuir todos como moderadores ou estudantes;

7 - Duração da inscrição: Intervalo de tempo no qual a inscrição é válida, iniciando
no momento em que o usuário realiza sua inscrição. Caso desabilitado, a duração da
inscrição será ilimitada;

8 - Notificar antes da inscrição expirar: Esta configuração determina quando as
mensagens de notificação de expiramento são enviadas;

9 - Limite de notificação: Quanto tempo antes de expirar a inscrição os usuários
devem ser notificados?;

10 - Data de início: Se habilitado, os usuários só podem inscrever-se apenas a partir
desta data;

11 - Data final: Se habilitado, os usuários podem inscrever-se apenas até esta data;
12 - Cancelar inscrição de usuário inativo: Caso um usuário não tenha acessado

um curso por um longo período de tempo, então terá sua inscrição automaticamente
cancelada. Este parâmetro especifica o limite de tempo;

13 - Máximo de usuários inscritos: Especifica o número máximo de usuários que
podem realizar auto-inscrição. (0) significa sem limite;

14 - Enviar mensagem de bem-vindos ao curso: Se habilitado, os usuários re-
cebem mensagem de boas vindas por e-mail quando fazem a inscrição em um curso;

15 -Mensagemde boas vindas padrão: Mensagem de boas vindas que será exibida
aos usuários/estudantes;

16 - Salvar mudanças: Salva as configurações feitas para a Autoinscrição.

8.2.3 GRUPOS:

Nessa área o usuário (professor) poderá organizar suas atividades dividindo por grupos,
podendo assim efetuar atividades em grupos como feito em sala de aula. Ao clicar em
Grupos, será apresentada a tela demonstrada abaixo, onde serão explicados todos os
passos a seguir.
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9.2.3.1 CRIAR GRUPO

Nessa área será possível criar grupos como demonstrado:

LEGENDA
1 - Nome do grupo: Local reservado para colocar o nome do grupo como desejado;
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2 - ID interno do grupo: O ID interno de um grupo é usado somente quando for
necessário relacioná-lo com sistemas externos, não sendo exibido em nenhum lugar.
Em geral, este campo pode ser deixado em branco;

3 - Descrição do grupo: Na descrição, o usuário (professor) poderá descrever as
atividades do grupo, entre outras informações;

4 - Código de inscrição: Uma senha de inscrição permite que o acesso ao curso
seja restrito apenas àqueles que conhecem a senha. Se uma senha de acesso para um
grupo é especificada, então o aluno que se inscreve no curso usando-a também passa a
fazer parte desse grupo;

5 - Ocultar imagem: Se selecionado "Não", os usuários do grupo poderão ver ima-
gens incluídas pelo usuário (professor). Opção abaixo;

6 - Nova imagem: Você pode transferir uma foto do seu computador para este servi-
dor. Esta imagem será usada em algumas páginas para identificá-lo. A imagem ideal é
um retrato que mostre seu rosto de perto. A imagem deve ser em formato JPG ou PNG
(o nome do arquivo termina em .jpg ou .png);

7 - Salvar mudanças/Cancelar: Salva ou cancela as alterações feitas.

9.2.3.2 CRIAR VÁRIOS GRUPOS

Essa área proporciona ao usuário(professor) criar vários grupos. Caso a quantidade de
alunos seja grande, essa opção facilitará, pois não será necessário criar um-por-um.

LEGENDA
1 - Esquema de nomes: Os simbolos arroba(@) e cerquilha () podem ser usados

para criar grupos com nomes diferenciados por letras ou números, respectivamente. Por
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exemplo, o esquema "Grupo @" resulta na criação de grupos com nomes "Grupo A",
"Grupo B", "Grupo C", etc. Por sua vez, o esquema "Grupo " irá gerar grupos com nomes
"Grupo 1", "Grupo 2", etc;

2 - Critério para definição dos grupos: Poderá especificar por "Número de grupos"
ou "Número demembros por grupo" onde limitará a quantidade de grupos que será criado
ou limitará a quantidade de membros em um grupo;

3 - Número de grupos/membros: Quantidade de grupos ou membros. Depende da
opção anterior "Critério para definição dos grupos";

4 - Selecionar apenas membros com papel;
5 - Distribuir membros: Será definida a distribuição dos membros nos grupos cria-

dos, onde possuirão as seguintes opções demonstradas:

6 - Evitar o último grupo pequeno: Essa opção poderá ser visível ao clicar em
"Mostrar avançado". Ao clicar, será apresentado as opções da Leg.4 e Leg.5 desse
tópico. Ao selecionar, automaticamente o sistema irá redistribuir os membros de um
grupo caso possua poucos membros comparado com os demais;

7 - Ignorar usuários já inscritos em grupos;
8 - Incluir matrículas únicas ativas: Se ativado, os usuários suspensos não serão

incluídos em grupos;
9 - Vincular grupos ao grupamento;
10 - Nome do agrupamento: Campo reservado para descrever o nome do agru-

pamento, caso a opção anterior for selecionado "Novo agrupamento", caso contrário,
deixe em branco;

11 - Após preencher os dados como desejado, basta clicar em "Visualização"
para visualizar uma prévia da criação; "Enviar" para finalizar a criação dos grupos
ou "Cancelar" para cancelar tudo e voltar à página anterior.
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9.2.3.3 IMPORTAR GRUPOS

Grupos podem ser importados a partir de um arquivo de texto. O formato de arquivo deve
ser da seguinte forma:

- Cada linha do arquivo deve conter apenas um registro;
- Cada registro é uma série de dados separados por vírgulas;
- O primeiro registro deve conter a lista de nomes de campos, definindo o formato do
resto do arquivo;
- Um campo obrigatório é o nome do grupo (groupname);
- Campos opcionais são descrição (description), código de inscrição (enrolmentkey), im-
agem (picture), ocultar imagem (hidepicture).

9.2.3.4 ADICIONAR USUÁRIO EM UM GRUPO
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Após adicionar o grupo, irá aparecer a tela demonstrada acima. Ao clicar no grupo criado,
irá habilitar as três opções marcadas.

LEGENDA
1 - Editar configurações do grupo: Basta selecionar o grupo que deseja modificar

e clicar nessa opção que o usuário será direcionado a página de criação do grupo já
explicado no tópico x;

2 - Excluir grupo(s) selecionado(s): Caso deseje excluir um grupo, basta selecioná-
lo e clicar nessa opção que o grupo será excluído;

3 - Adicionar/remover usuários: Ao clicar nessa opção será direcionado para uma
lista de todos os usuários (alunos) cadastrados no curso do usuário (professor), basta
seguir as instruções abaixo para adicionar:

LEGENDA
1 - Membros em potencial: Nesse campo são visualizados todos os membros par-

ticipantes da matéria do usuário (professor). Basta selecioná-lo e seguir a próxima in-
strução;

2 - Acrescentar/Remover: Basta selecionar o usuário desejado para adicionar ao
grupo e clicar em "Acrescentar" ou o inverso, para remover do grupo selecione o usuário
e clique em "Remover";

3 - Opções de busca: Opcional para buscas específicas;
4 - Voltar aos grupos: Após adicionar os membros desejados aos grupos desejados,

basta clicar nessa opção para retornar a tela inicial dos grupos e assim finalizando o
processo de adição de membros nos grupos.
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8.2.4 PERMISSÕES

Em "Permissões" o usuário (professor) poderá controlar todas as permissões de acesso
de todo o conteúdo do seu curso. Importante: faça as alterações com bastante cuidado
para não dar uma permissão de Moderadores ou Gerentes para usuários (alunos), pois
poderá ter acesso a alguns arquivos e edições do mesmo. Confira:

LEGENDA
1 - Ação autorizada: São listadas todas as funções contidas no sistema do usuário

(professor);
2 - Para modificar a permissão, basta clicar no ícone "+" e alterar preferencial-

mente;
3 - Proibido: Caso queira que o conteúdo desejado seja proibido para alguma "classe"

de usuário, basta clicar no ícone "+" e selecionar o mesmo.

8.2.5 OUTROS USUÁRIOS

Ao clicar em "Outros usuários" o usuário (professor) poderá visualizar todos os usuários
que possuem alguma função específica na matéria. Confira:

LEGENDA
1 - Caso haja, listará os usuários que possuem alguma função específica;
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2 - Atribuir papéis: Ao clicar, aparecerá uma lista de usuários, para adicioná-las a
alguma função, faça uma busca por nome, sobrenome ou e-mail e adicione-o.

8.3 CONFIGURAÇÕES>NOTAS

Ao clicar em "Notas", o usuário será redirecionado a seguinte página demonstrada:

LEGENDA
1 - Através dessa opção, você poderá ir diretamente a um sistema desejado.

Terá listado as categorias e suas subcategorias, Ver, Categorias e Itens, Escalas,
Resultado da aprendizagem, Letras, Importar, Exportar, entre outros que serão
abordados individualmente mais adiante;

2 - Listagem de usuários(alunos) contidos inscritos na disciplina;
3 - E-mail dos alunos ao lado;
4 - São apresentados todos os sistemas disponibilizados pelo usuário (profes-

sor) que poderá ser avaliado;
5 - Seguindo a coluna da avaliação correta, é possível acrescentar notas aos

usuários (alunos).
Ao clicar em "Notas", além de apresentar a tela demonstrada anteriormente, o menu

modificará suas opções para apenas sistemas de avaliação e notas como demonstrado
a seguir:
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8.3.1 ADMINISTRAÇÃO DE NOTAS>RELATÓRIO DE NOTAS

Funções discutidas no tópico anterior que também é a página inicial após clicar em Nota.

8.3.2 ADMINISTRAÇÃO DE NOTAS>HISTÓRICO DE NOTAS

Mostra o histórico de notas do usuário, tendo a possibilidade de selecionar uma atividade
específica e também uma data específica.

8.3.3 ADMINISTRAÇÃO DE NOTAS>RELATÓRIO DE RESULTADOS

Na área de relatório de resultados é apresentado um relatório geral de todos os grupos/-
matérias aplicadas pelo usuário (professor), podendo assim comparar resultados para
melhor análise pessoal.

8.3.4 ADMINISTRAÇÃO DE NOTAS>RELATÓRIO DO USUÁRIO

Ao clicar em "Relatório do Usuário" localizado no menu de Administração de nota, será
apresentada ao usuário a seguinte tela demonstrada:
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LEGENDA
1 - Ver todos ou apenas um Usuário: O usuário (professor) poderá selecionar um

usuário individualmente ou selecionar todos os usuários como demonstrado na Leg.2;
2 - Após selecionar "Todos os usuários" será mostrada uma lista com todos os

usuários, podendo visualizar individualmente.

8.3.5 ADMINISTRAÇÃO DE NOTAS>IMPORTAR

O sistema de importar é utilizado para importar arquivos de nota nos formatos CSV (Libre-
Office, comumente utilizado em sistemas Linux) e XML, que é uma extensão da internet
onde poderá ser visualizado no próprio "browser" de internet (Firefox, Chrome, Internet
Explorer).
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9.3.5.1 IMPORTAR>ARQUIVO CSV

LEGENDA
1 - Arquivo: Opção para selecionar o arquivo a ser importado;
2 - Codificação: Tipo de codificação utilizado pelo arquivo criado em CSV. Normal-

mente "UTF-8" padrão;
3 - Separador: Separar as notas por vírgula, tabulação, dois pontos ou ponto e vír-

gula;
4 - Escalas não numéricas: Serão adicionadas escalas não numéricas;
5 - Linhas de pré-visualização: Define a quantidade de notas que serão apresen-

tadas por linha;
6 - Forçar importação: Forçar importação de notas, mesmo que as notas tenham

sido atualizadas após o arquivo de importação ser exportado;
7 - Após as configurações desejadas, basta clicar em "Enviar notas".

9.3.5.2 IMPORTAR>ARQUIVO XML
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LEGENDA
1 - Importar feedback: Ao selecionar essa opção serão importados até os comen-

tários do arquivo XML importado;
2 - Arquivo: Opção para selecionar o arquivo a ser importado;
3 - URL do arquivo remoto: Caso o arquivo XML esteja em um servidor (Exemplo:

Google Drive), basta colocar o link do arquivo aqui;
4 - Após preencher todas as funções, basta clicar em "Enviar notas" que as

mesmas serão enviadas.

8.3.6 ADMINISTRAÇÃO DE NOTAS>EXPORTAR

A função de "Exportar" é utilizada para o usuário (professor) obter relatórios de notas e
atividades no formato utilizado pelo Excel da Microsoft. Use essas opções para efetuar
o "download" dos documentos desejados.

9.3.6.1 EXPORTAR>PLANILHA ODS - OPEN DOCUMENT

LEGENDA
1 - Itens de nota a serem inclusos: Funções opcionais onde o usuário(professor)

poderá exportar notas de apenas uma avaliação realizada ou quais desejar;
2 - Incluir avaliação na exportação: Ao selecionar, serão inclusas notas dos usuários

"alunos";
3 - Excluir usuários suspensos: Apenas incluir estudantes na exportação, cuja ma-

trícula está ativa e não foi suspensa;
4 - Tipos de exibição de notas na exportação: Opcional. Poderá ser escolhida a

exibição das notas por "porcentagem", "letra" ou "real";
5 - Casas decimais das notas exportadas: É definido quantas casas decimais serão

apresentadas;
6 - Download: Após as configurações realizadas, clique em "Download" para

que o mesmo seja exportado para o computador do usuário "professor".
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9.3.6.2 EXPORTAR>ARQUIVO DE TEXTO

Serão exportadas as notas em formato de texto (.txt) onde será possível abrir no "Bloco
de notas" ou qualquer ferramenta de leitura e edição de texto;

A forma de exportação segue comomesmopadrão do tópico x "Exportar>Planilha
ODS - Open Document" descrito anteriormente.

9.3.6.3 EXPORTAR>PLANILHA EXCEL

Serão exportadas as notas em formato de Excel da Microsoft;
A forma de exportação segue comomesmopadrão do tópico "x Exportar>Planilha

ODS - Open Document" descrito anteriormente.

9.3.6.4 EXPORTAR>ARQUIVO XML

Serão exportadas as notas no formato para a Web, onde o usuário (professor) poderá
utilizá-lo em outro site. Basta exportar e copiar o seu código e inserir no site (normal-
mente, site particular/pessoal).

A forma de exportação segue comomesmopadrão do tópico x Exportar>Planilha
ODS - Open Document" descrito anteriormente.

8.3.7 ADMINISTRAÇÃO DE NOTAS>CONFIGURAÇÃO DE NOTAS DO CURSO

Ao clicar em "Configurações de notas do curso" será direcionado a página demonstrada:
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LEGENDA
1 - Posição de agregação: Define a posição da coluna de total de agregação no

relatório das avaliações;
2 - Notas mínimas e máximas utilizadas no cálculo: Essa configuração determina

se devem ser usadas as notas mínimas emáximas de quando a nota foi dada, ou as notas
mínimas e máximas especificadas nas configurações para o item de nota, ao calcular a
nota exibida no livro de notas;

3 - Tipo de apresentação de nota: Especifica como as notas serão mostradas no
relatório de notas e nos relatórios do usuário. Notas podem ser mostradas na forma
numérica, como percentagem (em relação às notas mínimas e máximas) ou com letras;

4 - Pontos decimais global: Especifica o número de casas decimais mostradas em
cada nota. Essa configuração não possui efeito nos cálculos de notas, que são feitos
com uma exatidão de 5 casas decimais;

5 - Mostrar classificação: Mostrar a posição do usuário em relação ao resto da sala,
para cada item de avaliação;

6 - Esconder totais caso contenham itens escondidos: Esta opção define se os
totais que incluem itens com notas ocultas serão mostrados aos cursistas ou se serão
substituídos por um hífen (-). Se exibido, o total pode ser calculado excluindo ou in-
cluindo os itens ocultos. Se os itens ocultos forem excluídos, o total será diferente do
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total visto pelo professor no relatório de notas, já que este sempre vê os totais calculados
sobre todos os itens, visíveis ou ocultos. Se os itens ocultos forem incluídos, os cursistas
poderão calcular os itens ocultos;

7 - Mostrar classificação: Mostrar a posição do usuário em relação ao resto da sala,
para cada item de avaliação;

8 - Mostrar percentagem: Mostrar o valor percentual de cada item de avaliação;
9 - Mostrar notas: Possibilita mostrar ou ocultar as notas;
10 - Mostrar feedback: Possibilita mostrar ou ocultar os feedback;
11 - Mostrar pesos: Possibilita mostrar ou ocultar pesos;
12 - Exibir média: Mostrar a coluna de média. Observe que os participantes podem

estimar as notas dos outros se a média for calculada a partir de um pequeno número de
notas. Por motivos de desempenho a média é aproximada se ela depende de algum item
oculto;

13 - Exibir letras das notas: Possibilita mostrar ou ocultar as letras das notas;
14 - Mostrar contribuição para o total do curso: Se deve ser mostrada uma coluna

de porcentagens indicando quanto cada item de nota contribui para o percentual total do
curso do usuário (após aplicação da ponderação);

15 - Exibir intervalos: Possibilita mostrar ou ocultar intervalos;
16 - Casas decimais dos intervalos: Limita as casas decimais dos intervalos;
17 - Mostrar itens ocultos: Selecionar se as notas ocultas serão totalmente invisíveis

para os cursistas ou se eles poderão ver os nomes dos itens.
- Mostrar ocultos - Os nomes dos itens são visíveis, mas as notas permanecem ocultas.
- Somente ocultos até - Os itens permanecem totalmente ocultos até a data fixada.
- Não mostrar - Os itens permanecem totalmente ocultos, nomes e notas.

18 - Esconder totais caso contenham itens escondidos: Esta opção define se os
totais que incluem com notas ocultas serão mostrados aos cursistas ou se serão substi-
tuídos por um hífen (-). Se exibido, o total pode ser calculado excluindo ou incluindo os
itens ocultos. Se os itens ocultos forem excluídos, o total será diferente do total visto pelo
professor no relatório de notas, já que este sempre vê os totais calculados sobre todos
os itens, visíveis ou ocultos. Se os itens ocultos forem incluídos, os cursistas poderão
calcular os itens ocultos.

8.3.8 ADMINISTRAÇÃO DE NOTAS>PREFERÊNCIAS:RELATÓRIO DE NOTAS

Nessa área serão configurados os relatórios de notas, como demonstrado abaixo:
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LEGENDA
1 - Mostrar cálculos: Mostrar ícones da calculadora perto de cada item de nota

e cada categoria, dicas para os itens calculados e um indicador visual para a coluna
calculada;

2 - Mostrar íconesmostrar/ocultar: Mostrar um ícone de exibir/ocultar perto de cada
nota (controlando a visibilidade do usuário);

3 - Mostrar médias das colunas: Mostrar a média de cada coluna;
4 - Mostrar travas: Mostrar um ícone de Travar/Destravar perto de cada nota;
5 - Mostrar imagens do perfil do usuário: Mostrará a foto dos usuários; 6 - Mostrar

ícones de atividades: Mostrar ícones das atividades próximos aos respectivos nomes;
7 - Mostrar intervalos: Mostrar o intervalo de notas para cada coluna em uma linha

adicional;
8 - Mostra ícone de análise de nota: Caso este módulo de atividade suporte, o link

de análise de nota levará para uma página com uma explicação mais detalhada da nota
e como ela foi obtida;

9 - Notas selecionadas para colunas de médias: Notas em branco devem ser
incluídas na hora de calcular médias de cada coluna;

10 - Mostrar número de notas nas médias: Mostrar o número de notas utilizadas
no cálculo da média em parênteses, por exemplo 45(34);

11 - Atribuição rápida de notas: A opção Notas Rápidas abre um campo de texto
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para cada célula de nota do relatório, permitindo a edição simultânea. Aí é só clicar no
botão Atualizar e fazer todas as mudanças de uma vez;

12 - Mostrar retorno rápido: Feedback Rápido abre um campo de texto para cada
célula de nota do livro, permitindo que você edite o feedback de várias notas de uma vez.
Então, você pode clicar no botão Atualizar e fazer todas as mudanças simultaneamente;

13 - Estudantes por página: O número de estudantes a ser mostrado por página no
relatório de notas;

14 - Mostrar apenas inscrições ativas: Esta opção define se apenas inscrições
ativas (não suspensas) serão mostradas nos relatórios do livro de notas. Se habilitado,
usuários suspensos não serão mostrados no livro de notas;

15 - Habilitar AJAX: Colocar uma camada de funcionalidade AJAX no relatório de
notas, simplificando e acelerando operações comuns. Depende da ativação do javascript
em nível do usuário.

8.3.9 ADMINISTRAÇÃO DE NOTAS>LETRAS

Sistemas de avaliação por letras. Abaixo, são demonstradas as porcentagens de notas
equivalentes as suas respectivas letras de avaliação.

LEGENDA
1 - Quadro demonstrando porcentagens de notas e suas respectivas letras;
2 - Editar letras: (Não recomendado) caso o usuário (professor) queira modificar

as porcentagens de notas e suas respectivas letras, basta clicar em "Editar letras" que
será direcionado à seguinte página demonstrada, onde poderá efetuar suas alterações
desejadas:
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LEGENDA
1 - Sobrepor os padrões do site: Marque essa opção para permitir a sobreposição

de padrões na exibição de notas do relatório. Isso ativa os formulários, permitindo que
você defina as letras de nota e os limites associados a elas;

2 - Após habilitar e modificar as notas e letras como desejado, clique em "Salvar
mudanças" ou "Cancelar" para sair da página sem alterações.

9 ATIVIDADES E RECURSOS

Denominam-se Recursos os diferentes formatos de conteúdos que podem ser disponi-
bilizados pelo professor em um curso, como por exemplo, uma página ou URL. Os Re-
cursos são inseridos nos módulos criados na seção central da área de trabalho e podem
ser documentos arquivados no servidor, páginas criadas com o uso do editor de textos
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ou link a arquivos de páginas da Internet. Para adicionar um dos recursos disponíveis,
basta clicar em Ativar edição no campo superior direito e depois no campo Adicionar
uma atividade ou recurso, conforme demonstrado abaixo:

Os recursos disponíveis são mostrados abaixo:

Atividades são tarefas e ferramentas de interação que o professor disponibiliza aos
seus alunos, as quais deverão ser desenvolvidas online ou offline para serem postadas
no ambiente. Diferencia-se dos recursos por contarem com a participação tanto do pro-
fessor que disponibiliza as atividades, quanto do aluno que deverá desenvolvê-las. Para
adicionar uma das atividades disponíveis, basta clicar em Ativar edição no campo supe-
rior direito e depois no campo Adicionar uma atividade ou recurso, conforme demon-
strado anteriormente para Recursos. As atividades disponíveis são mostradas abaixo:
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