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INTRODUÇÃO 

 

1 VIRTUAL IFRO - VERSÃO PROFESSOR 

 

O Virtual IFRO foi desenvolvido dentro da plataforma MOODLE (Modular Object 

Oriented Dynamic Learning Environment) um Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem 

(AVEA), ou seja, uma sala de aula virtual. Um sistema de gestão de aprendizagem, na moda-

lidade EAD, para auxiliar os professores a criar, com facilidade, AULAS e/ou CURSOS onli-

ne de qualidade.  

Este manual tem o objetivo de facilitar a vida do docente que utilizará o VIRTUAL 

IFRO, para ministrar suas disciplinas, pois apresenta um guia para ajudá-lo a utilizar conveni-

entemente os recursos disponíveis pelo ambiente, embora o VIRTUAL IFRO seja simples de 

utilizar e possua uma interface muito amigável e pode ser acessado em qualquer lugar, com-

putador ou via celular, sendo a principal plataforma de sustentação das atividades. É através 

dele que o usuário poderá ter acesso aos conteúdos disponibilizados pelos professores, além 

de postar atividades, debater o tema em fóruns de discussão, tirar dúvidas via mensagens, en-

tre outros recursos. 
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2 AMBIENTE VIRTUAL IFRO 

 

Inicialmente é necessário conhecer como está estruturada a interface do VIRTUAL 

IFRO. Para acessar o ambiente do é necessário digitar o endereço eletrônico 

http://virtual.ifro.edu.br/, eleja seu câmpus, conforme visto na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Página Inicial do Ambiente Virtual IFRO 

 

 

Na página exibida, no link ACESSO digite seu login e senha nos campos apropria-

dos, (SIAPE E SENHA CADASTRADA NA EDURON) visto na Figura 2. 

 

Figura 2 - Página de Acesso 

 

http://virtual.ifro.edu.br/
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Após o primeiro acesso, envie um e-mail para jackson.henrique@ifro.edu.br, infor-

mando suas disciplinas, para que as mesmas sejam disponibilizadas. 

Observe na figura 3: 

1. O seu nome aparecerá quando estiver logado, visto a figura 3. 

2. Observe as DISCIPLINAS QUE FORAM DISPONIBILIZADAS, no item MEUS 

CURSOS. 

Observe o SETOR ADMINISTRAÇÃO. o link MINHAS CONFIGURAÇÕES 

DE PERFIL, clicando nesse botão, a primeira providência, no primeiro acesso, é o PREEN-

CHIMENTO DO PERFIL : inserir fotos e informações que julgar pertinente, inclusive ende-

reço do currículo lattes.  

O perfil é um recurso muito importante no ambiente AVEA. 

Ele é útil para que os participantes possam se conhecer por meio das informações 

disponibilizadas. Como os momentos presenciais, quando, normalmente, se dá a interação 

entre os participantes, é fundamental que cada participante, PROFESSOR OU ALUNO atua-

lize seu perfil, possibilitando, assim, que todos se conheçam melhor, ou se sintam mais pró-

ximos. 

Para alterar os dados cadastrais de seu perfil, siga os passos, (CANTO SUPERIOR / 

SEU NOME) ou (MENU ADMINISTRAÇÃO) da figura 3: 

1. Clique sobre MINHAS CONFIGURAÇÕES DE PERFIL / VER PERFIL / 

MODIFICAR PEERFIL o seu nome em qualquer uma das telas que o exibe, entre o cabeça-

lho e a barra de rolagem, como exemplifica a figura 3. 

 

Figura 3 - Tela MODIFICAR PERFIL 

Observe ainda na figura 4, À esquerda a SETA indica as DISCIPLINAS QUE FO-

RAM DISPONIBILIZADAS, confira. 

mailto:jackson.henrique@ifro.edu.br
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Figura 4- Tela do primeiro acesso no VIRTUAL IFRO. 

 

2.1 OBSERVE O PRIMEIRO ACESSO DO SEU ALUNO 

Para que seu aluno acesse a disciplina o procedimento é o mesmo, LOGIN EDU-

RON, CPF e SENHA que o aluno cadastrou. 

Ele deve clicar na sua disciplina e será solicitado CHAVE DE ACESSO, que será 

ifro.2015, que poderá ser alterada se o professor desejar. 

Informe a necessidade de inserir foto no perfil e ajustar as informações. 

2.2.1 TROCA DE CHAVE DE ACESSO DA DISCIPLINA 

1º passo: Para realizar a troca de senha da sua disciplina, você deve entrar na sua dis-

ciplina, figura 5. 
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Figura 5 – Tela para efetuar TROCA DE SENHA 

 

2º Passo: Após entrar na sua disciplina, deslize a barra de rolagem para baixo até apa-

recer o painel ADMINISTRAÇÃO do lado direito da pagina.  

Clique na opção USUÁRIO dentro de ADMINISTRAÇÃO DO CURSO no painel 

Administração. Logo após, clique em MÉTODOS DE INSCRIÇÃO, figura 6. 

 

 
Figura 6 - Tela PAINEL ADMINISTRAÇÃO 

 

 

3º Passo: Clique no ícone do lápis na linha da tabela AUTOINSCRIÇÃO (Estudante). 

Veja o local exato na tela a seguir, figura 7. 
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Figura 7 - Tela MÉTODOS DE INSCRIÇÃO 

 

4º Passo: Vá até CHAVE DE INSCRIÇÃO. Clique na caixa de seleção da opção Mos-

trar. Após isso a senha padrão ifro.2015 irá aparecer, assim, altere colocando a senha que de-

sejar, figura 8. 

LEMBRANDO QUE ESSA SENHA DEVERÁ SER PASSADA APENAS AOS 

ALUNOS DESTA DISCIPLINA, PARA QUE SE MATRICULEM NA MESMA. 

 

 
Figura 8 – Tela ALTERAR CHAVE DE ACESSO. 

 

5º Passo: Role a pagina para baixo e clique no botão SALVAR MUDANÇAS. 
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2.2 FORMATAR DISCIPLINAS 

 O professor poderá e deverá alterar o título dos tópicos e também a quantidade que é 

visto 10 tópicos, poderá deixar a quantidade que julgar necessário, figura 8. 

 

Figura 9 - Tela Disponibilidade de Tópicos 

  

Clique no EDITAR CONFIGURAÇÕES do MENU Configurações do Curso. Figura 

10. 

 

 

Figura 10 - Tela Configurações do Curso 

 

 Observe na Tela 11, que você poderá alterar a aparência de todo o curso, porém aqui 

vamos apresentar como reduzir os tópicos. Visto na seta que o número é 10, clique e reduza 

ou acrescente como desejar. 

  

 

Figura 11 - Tela de Alteração de Configurações 
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2.3 CAIXAS DE UTILIDADE  

Através da caixa de utilidade visualizada na Figura 9, você poderá UTILIZAR os se-

guintes recursos:  

 

Figura 12 - Tela CAIXA DE UTILIDADE 

 

2.3.1 MENU PRINCIPAL 

Exibe os FÓRUNS DE NOTICIAS, local onde o professor postará notícias sobre o 

curso que podem ser comentadas, observe o item Como Utilizar o FÓRUM DE NOTÍCIAS. 

2.3.2 ADMINISTRAÇÃO 

A caixa de utilidade Administração exibe os recursos administrativos disponíveis ao 

professor, como se pode constatar na Figura 13. 

Os RECURSOS ADMINISTRATIVOS são: 

 MINHAS CONFIGURAÇÕES DE PERFIL; 

 MENSAGENS: Trocar mensagens  

 BLOGS: O blog é uma página web onde textos são organizados cronologica-

mente em ordem inversa (como em um diário). Cada usuário tem um blog li-

gado ao seu perfil, independente de qualquer disciplina/turma. 

1 

2 

3 

4 

5 
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o Observação: O blog não deve ser usado para disponibilizar material de 

uma disciplina/turma específica, pois, quando é publicado um texto 

nele, todos os usuários do VIRTUAL IFRO têm acesso a esse texto. 

o PARA INSERIR UM BLOG  

o Clique no seu perfil 

o Clique no item "Blogs" que está dentro de "Meu perfil", localizado no 

bloco "Navegação”. 

o Clique em "Acrescentar novo texto" 

o Crie seu texto (post) 

o Na opção "Publicar em" selecione "rascunho" se não quiser comparti-

lhar o que escreveu e "Todos os usuários deste site" se quiser que seu 

post fique aberto a todos os usuários 

o Salve as mudanças 

o Caso queira registrar um blog externo: 

o Clique no item "Blogs" que está dentro de "Minhas configurações de 

perfil", localizado no bloco de "Configurações" 

o Clique em "Registrar um blog externo" 

o Coloque o endereço do RSS do seu blog. 

o Salve as mudanças. 

o Caso o endereço esteja certo, as entradas do seu blog aparecerão ao cli-

car no item "Ver todas minhas mensagens" que está dentro de "Meu 

perfil", localizado no bloco "Navegação". 

 

  

  

 

 BADGES: Um símbolo ou um indicador de uma realização, habilidade, quali-

dade ou interesse. Um "badge digital" é um registro online de uma dessas 

conquistas, monitorado por uma comunidade em que o beneficiário tenha in-

teragido e obtido o emblema, bem como o trabalho feito para obtê-lo. 

  Badges digitais podem favorece ambientes de ensino conectados, motivando o 

ensino e sinalizando conquistas tanto dentro das comunidades especificas, 

bem como entre as comunidades e instituições. 

Atenção! Serão mostradas todas as entradas do seu blog. No momento não tem 

opção para apagar as entradas, após terem sido carregadas. 
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Figura 13 - Tela Caixa de Utilidade ADMINISTRAÇÃO 

2.3.3 NAVEGAÇÃO 

Acesso rápido/atalho às páginas, sites, perfil e as disciplinas. 

2.3.4 MENSAGENS 

Acesso rápido/atalho às mensagens recebidas pelos usuários, informando se há men-

sagens ainda não lidas. 

2.3.5 MINHA PÁGINA INICIAL 

Ao acessar sua MINHA PÁGINA INICIAL também terá acesso às DISCIPLINAS, 

MENSAGENS, PROFESSOR, PARTICIPANTES E USUÁRIOS ONLINE, neste último o 

professor pode se comunicar com quem estiver online ou deixar mensagens, figura 14. 

 

Figura 14 - Tela USUÁRIOS ONLINE PARA MENSAGENS 
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2.3.6 USUARIOS INSCRITOS NA DISCIPLINA 

O professor acompanha os alunos inscritos, inclusive no envio de atividades, fotos e 

acessos, figura 15. 

 

Figura 15 - Tela USUARIOS INSCRITOS NA DISCIPLINA 

2.3.7 CAIXA DE UTILIDADE NAVEGAÇÃO 

A caixa de utilidade NAVEGAÇÃO exibe atalhos conforme os recursos e atividades 

utilizados pelo professor na programação da disciplina, como exibe o exemplo da Figura 16. 

 

 
 

Figura 16 - Tela CAIXA DE UTILIDADE NAVEGAÇÃO 
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2.3.8 CAIXA DE UTILIDADE CALENDÁRIO 

O Calendário é um recurso que permite relacionar os eventos de um curso. Para visu-

alizar os eventos de um determinado mês, basta clicar sobre o nome do mês na caixa Calendá-

rio. Será exibida a agenda do mês com todos os seus eventos. Para visualizar um evento, cli-

que na data do evento.  

 

 

 

 

 

Existem quatro tipos de eventos: 

 EVENTOS GLOBAIS: são aqueles relacionados a todos os cursos. COMUM 

AO AMBIENTE 

 EVENTOS DO CURSO: são aqueles relacionados apenas a um curso. 

 EVENTOS DO GRUPO: são aqueles relacionados ao grupo do usuário, rela-

tivos às atividades realizadas em grupo. 

 EVENTOS DO USUÁRIO: são aqueles criados pelo usuário e exibidos ape-

nas para ele. 

2.3.8.1 INSERIR UM EVENTO na Caixa de utilidade CALENDÁRIO 

Para inserir um novo evento no calendário, você deverá seguir os seguintes passos: 

Clique no ícone CALENDÁRIO, figura 17. 

Atenção! Não esqueça que para tornar visível o calendário para os alunos, somente 

o PROFESSOR poderá acrescentá-lo, ou seja, a caixa calendário, assim como as 

demais, não ficará visível aos alunos se o PROFESSOR acrescentá-la. 
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Figura 17 – Tela de Inserção de CALENDÁRIO 

 

 Se o mês desejado não está sendo exibido, localize-o usando as setas; 

 Ao localizar o mês desejado, clique sobre o mesmo. Será, então, exibida uma 

tela semelhante à da Figura 18, observe ainda as questões dos eventos: GLO-

BAIS, CURSO, GRUPO E USUÁRIO; 

 Clique em no BOTÃO NOVO EVENTO, circulado na figura; 

 

Figura 18 – Tela de INSERÇÃO DE EVENTO 

 

 Selecione o tipo de evento desejado; 

 Clique no botão SALVAR MUDANÇAS e você visualizará uma tela seme-

lhante à da Figura 15; 
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 Preencha as informações do evento, tais como: nome, descrição, data, etc.; 

 Para concluir, clique no botão SALVAR MUDANÇAS, em destaque na Figura 

19. 

 

 

Figura 19 - Tela Formulário CALENDÁRIO 

 Você também pode configurar algumas preferências, tela 20:  

 

FORMATO DE VISUALIZAÇÃO; 

PRIMEIRO DIA DA SEMANA; 

NUMERO MÁXIMO DE EVENTOS; 

PREVISÃO DE PRÓXIMOS EVENTOS; 
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Figura 20- Tela de Configurações CALENDÁRIO 

 

 É visto na figura 21 que o CALENDÁRIO pode ser exportado para outras disciplinas. 

 

 

Figura 21 – Tela de Exportação do CALENDÁRIO 
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Figura 22 - Tela EVENTO CRIADO 

 

Para excluir ou editar um evento do calendário: 

Para excluir ou editar um evento do calendário, você deverá seguir os seguintes pas-

sos: 

 Repita os passos para abrir o calendário 

 Ao localizar o mês desejado, clique sobre o mesmo.  

 Clique sobre o evento desejado e aparecerá uma tela semelhante 

 Para editar, clique sobre o ícone MODO DE EDIÇÃO, destacado na Figura 22, 

altere o evento e salve as alterações; 

 Para excluir, clique sobre o ícone, destacado na Figura 22, e confirme a exclu-

são.  

2.4 SELECIONAR E CONFIGURAR A DISCIPLINA DESEJADA 

Visto na Figura 23, a tela que surge ao clicar na disciplina desejada, para inserir 

CONTEÚDO, apresenta a tela padrão, porém você poderá configura-la de acordo com sua 

preferência, para isso clique em ATIVAR EDIÇÃO, conforme aponta a SETA, para retornar 

ao modo anterior é só clicar no botão DESATIVAR EDIÇÃO. 

O cabeçalho SUBLINHADO na figura 23 aparece em todas as páginas e dá a identi-

dade visual ao ambiente com a logomarca do provedor do curso e padrão de cores. Exibe o 

nome do curso e da disciplina ministrada. 

A barra de navegação permite que você veja o caminho que fez para chegar à página 

que está acessando no momento. Permite também que você retorne às páginas visitadas ante-
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riormente de uma maneira rápida e fácil, apenas clicando no link da página que deseja retor-

nar.  

 

Figura 23 - Tela Padrão exibida ao professor ao entrar na disciplina selecionada. 

 

O nome TOPICO 1 é apenas um modelo, que você deve alterar, visto no figura 23. 

Acionado o modo ATIVAR EDIÇÃO, clique no TITULO TÓPICO 1, logo abaixo 

observe um outro link, visto na figura 24, clique: 

 

Figura 24 - Tela de Tópicos - Alterar Titulo 

  

Observe na figura 25, que ao acessar o modo de edição do título, basta desabilitar o 

ítem UTILIZAR O NOME DE SEÇÃO PADRÃO, para alterar de TITULO 1 para o TÍTULO 
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DESEJADO. Na caixa SUMÁRIO, preencha algo relativo a atividade e clique em SALVAR 

MUDANÇAS.  

 

Figura 25 – Tela ALTERAR TITULO 1. 

2.4 CAIXA DE UTILIDADE – BÁSICA E AVANÇADA 

O esquema da Figura 26 exibe a estrutura básica da interface do ambiente VIRTU-

AL IFRO, para adicionar os conteúdos clique no ÍCONE: ADICIONAR UMA ATIVIDA-

DE OU RECURSO, RELACIONADA AO TÍTULO FEITO ANTERIORMENTE. 

 

 

Figura 26- Tela para ADICIONAR CONTEÚDO ou RECURSOS. 
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Na figura 27, note a tela ADICIONAR UMA ATIVIDADE OU RECURSO aberta, 

neste MANUAL, as CAIXAS DE ATIVIDADES foram nominadas como básicas e avança-

das, para facilitar o entendimento, leia-se BÁSICA as consideradas mais simples e de fácil 

manuseio e as AVANÇADAS às consideradas mais elaboradas. 

 

 

Figura 27 – Tela de ADICIONAR UMA ATIVIDADE OU RECURSO 

 

A caixa de utilidade ATIVIDADE exibe atalhos conforme os recursos e atividades 

utilizados pelo professor na programação da disciplina. Observe que quando o RECURSO é 

selecionado apresenta uma explicação sobre o mesmo, figura 20. 

2.4.1 CAIXAS DE UTILIDADE - BÁSICAS 

Através da caixa de utilidade, visualizada na Figura 27, você poderá adicionar os se-

guintes recursos: ATIVIDADES, RECURSOS E IMS, serão apresentadas as BÁSICAS  no 

primeiro momento. 

Atenção, não esqueça que para adicionar os recursos disponíveis por meio da caixa 

de utilidade Box, você deve estar em MODO DE EDIÇÃO. 

Observe que o PROCEDIMENTO sempre será o mesmo para todos, ou seja, toda 

vez que quiser adicionar uma atividade ou recurso deve clicar na caixa, visto na figura 27. 

2.4.1.1 ATIVIDADE: FÓRUM DE NOTÍCIAS 

 Já está configurado. Só docentes e monitores podem publicar mensagens. 
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 Possibilita a publicação de anúncios, dicas, links, recados etc. 

 ESTE FÓRUM TEM COMO OBJETIVO A DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS RELA-

TIVAS AO CURSO. 

 Só o professor pode publicar tópicos novos. Bom para indicar o andamento das ativi-

dades. 

 Limitado. Os alunos não podem publicar novos tópicos. 

 FÓRUM DE NOTÍCIAS é diferente de FÓRUM DE DISCUSSÃO, figura 28. 

 

 

Figura 28 - Tela Inicial do FORUM DE NOTÍCIAS 

2.4.1.1.1 Como Utilizar o FÓRUM DE NOTÍCIAS 

Acione o MODO EDIÇÃO, clicando em EDITAR, visto na figura 9, a tela do FO-

RUM DE NOTICIAS, insira a NOTICIA para a DISCIPLINA, salve, visto na figura 29. 

 

Figura 29 – Tela Fórum de Notícias - Modo EDIÇÃO 

Observe que apenas os alunos daquela disciplina terão acesso a essa NOTICIA, visto 

na figura 30, a publicação da referida NOTICIA. 
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Figura 30 Tela FORUM DE NOTICIAS - PUBLICADO 

2.4.1.2 ATIVIDADE: FÓRUM DE DISCUSSÃO 

Esta atividade de discussão é importantíssima. Os Fóruns têm diversos tipos de estru-

tura e podem incluir a avaliação recíproca de cada mensagem. As mensagens são visualizadas 

em diversos formatos e podem incluir anexos. Os participantes do fórum tem a opção de rece-

ber cópias das novas mensagens via email (assinatura) e os professores, de enviar mensagens 

ao fórum com cópias via email a todos os participantes. 

Use para várias atividades de aprendizagem; 

 Fácil de começar, mas incentivar e acompanhar o uso do fórum é essencial. 

 Poder ser usado para passar conteúdo, mas há o risco do conteúdo se perder nas dis-

cussões. 

 Um fórum geral é versátil e permite avaliações. Usar a configuração “Nota” ou algo 

informal. 

 Todos os participantes podem se comunicar. Dá para separar as discussões em grupos. 

 Os alunos podem discutir o tema proposto e, pequenos grupos ou com todo o grupo. 

 Trabalha as habilidades: conhecimento, compreensão, aplicação, criação. 
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2.4.1.1.2 Como Utilizar o FÓRUM DE DISCUSSÃO 

 Observe na TELA 31, que foi alterado o Tópico 3, como já visto anteriormente, o pro-

cedimento sempre será o mesmo e depois clique em ADICIONAR UMA ATIVIDADE OU 

RECURSO 

 

 

Figura 31 - MUDANÇA: TÓPICO PARA FORUM DE DISCUSSÃO – VISTO APÓS CRIAÇÃO 

 

 Selecione ACRESCENTAR FORUM DE DISCUSSÃO, observe na figura 32, pre-

encha cuidadosamente as informações e clique em SALVAR 

 

 

Figura 32 - Tela FORUM em EDIÇÃO 

 

Na Tela 33 é visto a Tela do Fórum de Discussão Publicada. 
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Figura 33 – TELA FORUM DE DISCUSSÃO PUBLICADA 

2.4.1.3 RECURSOS ARQUIVO 

O módulo de arquivo permite que um professor para fornecer um arquivo como um 

recurso curso. Sempre que possível, o arquivo será exibido na interface do curso, caso contrá-

rio, os alunos serão solicitados a fazer o download. O arquivo pode incluir arquivos de supor-

te, por exemplo, uma página HTML pode ter incorporado imagens ou objetos Flash. Note-se 

que os alunos precisam ter o software adequado em seus computadores a fim de abrir o arqui-

vo. Um arquivo pode ser usado: 

 Para compartilhar apresentações em classe; 

 Para incluir um mini website como um recurso curso; 

 Para fornecer arquivos (doc, .pdf, PowerPoint etc.), e também de projetos de determi-

nados programas de software (por exemplo, Photoshop. Psd) para que os alunos po-

dem editar e enviá-los para a avaliação 

 Acrescentar Recursos Publicação de arquivos Disponibilizar arquivos como em um 

anexo de e-mail (os arquivos ficam em um único lugar) 

 Somente docentes podem publicar arquivos no ambiente do curso. 

 Não se consegue avaliara diretamente a aprendizagem, mas dá para ver se o arquivo 

foi acessado ou não (útil em atividades avaliativas) 

 É uma ferramenta que só dissemina informação, não há interação. 

 Para obter colaboratividade, use-o em combinação com os ícones: Tarefa ou Fórum. 
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 Observe que a função não é uma atividade de aprendizagem e sim a transferência de 

informações. 

2.4.1.3.1 Como Utilizar o ARQUIVO 

Selecione na caixa o recurso ARQUIVO e clique em ACRESCENTAR, visto na fi-

gura 34. 

 

Figura 34 - Tela ARQUIVO modo EDIÇÃO 

Observe na figura 35, após a inserção do conteúdo, clique em SALVAR E MOS-

TRAR 

 

 
Figura 35 - Tela ARQUIVO - Dados inseridos 
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Arquivo Publicado na figura 36, a seta aponta o arquivo que deverá será feito 

download pelo aluno. 

 

 
Figura 36 - Tela em MODO DE VISUALIZAÇÃO do Arquivo Inserido 

2.4.1.4 ATIVIDADE: TAREFA 

O módulo de atividade permite a atribuição de um professor para comunicar tarefas, 

recolher o trabalho e fornecer notas e comentários. 

Os alunos podem apresentar qualquer conteúdo digital (arquivos): 

 Documentos de Word processados; 

  Planilhas, imagens ou áudio e vídeo clipes 

 . Alternativamente, ou adicionalmente, a atribuição pode exigir dos estudantes 

a digitação do conteúdo diretamente no editor de texto. 

  Uma tarefa também pode ser usada para lembrar aos alunos das atribuições 

'mundo real' que eles precisam para completar off-line, tais como obras de ar-

te e, portanto, não necessita de qualquer conteúdo digital.  

 Os estudantes podem submeter trabalhos, individualmente ou como membro de 

um grupo. 

Ao analisar os trabalhos, os professores podem deixar comentários de feedback e fa-

zer upload de arquivos, como marcar apresentações dos alunos, documentos com comentários 

ou feedback de áudio falado. Atribuições podem ser classificadas de acordo com uma escala 

numérica ou customizada ou um método de classificação avançada, como uma rubrica. Notas 

finais são registradas no diário de classe. 
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 Alunos entregam trabalho que pode ser avaliado pelo docente 

 Fácil. É possível selecionar 4 tipos de atividade (on-line e offline). 

o ATIVIDADE OFFLINE: tarefa que não será realizada online ou enviada co-

mo arquivo pelo VIRTUAL IFRO. São tarefas entregues ou realizadas na sala 

de aula. Os estudantes podem consultar o enunciado da tarefa, mas não podem 

enviar documentos. Ex.: Provas, atividades de campo, atividades de laborató-

rio, etc. 

o •ENVIO DE ARQUIVO ÚNICO: este tipo de tarefa permite que os partici-

pantes enviem um único arquivo de qualquer tipo como imagem, documento 

Word, Web site zipado, etc. 

o O Envio de Arquivo Único permite que o professor escreva uma descrição para 

a tarefa e os alunos enviem um arquivo como resposta. Uma nota pode ser atri-

buída à tarefa de cada aluno. 

o MODALIDADE AVANÇADA DE CARREGAMENTO DE ARQUIVOS: 

este tipo de tarefa permite ao aluno enviar um ou mais arquivos de qualquer ti-

po, como: documento Word, imagens, Web site zipado ou outros documentos 

que você indicar. 

o •TEXTO ONLINE: este tipo de tarefa consiste na edição de um texto online, 

com o uso do editor. Pode ser usada como um Diário. 

o O Texto Online é utilizado para criar tarefas que devem ser realizadas através 

do próprio Virtual IFRO, permitindo que o aluno escreva um texto e o profes-

sor avalie a atividade atribuindo uma nota. 

OBSERVE: 

 A ferramenta tarefa não é um bom canal para distribuir conteúdo, utilize o ARQUIVO. 

 Dá para configurar a data limite, e nota máxima; 

 Permite feedback individual; 

 Só existe interação entre docente e aluno; 

 No momento não é possível realizar trabalhos em grupo.  

 Use o fórum ou WIKI. 

 Com diferentes tipos de ITENS INVESTIGATIVOS dá para avaliar todas as habilida-

des. 

2.4.1.4.1 Como Utilizar a TAREFA 
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Novamente acesse a GUIA INSERIR ATIVIDADE OU RECURSO, adicione TA-

REFA, e preencha os dados, visto na figura 37. Observe que as configurações permitem limi-

tar a data limite de entrega e também a quantidade de arquivos a serem enviados. 

 

 

Figura 37 - Tela de Inserção TAREFA 

 

Na tela 38 é visto a TAREFA publicada. 

 

Figura 38 - Tela TAREFA inserida 

2.4.1.4.2 Ler as Respostas Enviadas para a TAREFA APLICADA 
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Para visualizar e ler as respostas enviadas pelos alunos para as tarefas aplicadas siga os 

passos: 

Acesse a disciplina desejada; 

Selecione a atividade de tarefa desejada; 

Observe no menu lado direito que todas as atividades enviadas são apresentadas, tela 

39, no formato de uma lista de todos os participantes, conforme a ordem definida. 

 

 

Figura 39 - Tela de Acompanhamento de Tarefas Enviadas 

 

Se você quiser visualizar primeiro os alunos que enviaram resposta, clique em Últi-

ma atualização (estudante), como mostra a Figura 40; e 

 

Figura 40 - Tela CONFIGURAÇÕES DE VISUALIZAÇÕES 

 

Para ver o relatório completo, clique no relatório completo, visto na tela 31. 
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Figura 41 - Tela de Relatório COMPLETO de TAREFA. 

2.4.1.4.3 Alterar um RECURSO OU UMA ATIVIDADE já criada 

Toda e qualquer alteração que se deseja realizar em um recurso (página web, rótu-

lo, livro, etc) ou atividade (chat, fórum, tarefa, etc) já criado deve ser realizado através do 

ícone de edição localizado ao lado do link que identifica a tarefa ou a atividade, como mostra 

a Figura 42 que destaca o ícone. 

 

Figura 42 - Tela para alterar um RECURSO ou ATIVIDADE criada 

2.4.1.5 Como ALTERAR O PERFIL e visualizar a DISCIPLINA como se fosse um 

MODERADOR/ESTUDANTE/VISITANTE 

O VIRTUAL IFRO oferece o recurso que permite ao professor visualizar as con-

figurações e edições realizadas como se fosse seu aluno. Para isso, realize os passos: 

Selecione a opção Estudante no SETOR ADMINISTRAÇÃO, MUDAR PAPEL 

PARA: MODERADOR /ESTUDANTE/VISITANTE, visto na Figura 43; 
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Figura 43 - Tela MUDAR FUNÇÃO PARA 

2.4.1.5.1 Como IMPORTAR TAREFA ou outras ATIVIDADES 

Na tela 44, é visto a IMPORTAÇÃO de ATIVIDADES, ou seja, o professor que 

deseja compartilhar com outra Turma a MESMA ATIVIDADE basta importar. 

No menu ADMINISTRAÇÃO, clique em IMPORTAR. 

 

Figura 44 - Tela Administração 

 

Com a Tela IMPORTAÇÃO aberta, visto na figura 45, selecione de qual discipli-

na deseja importar a ATIVIDADE. 
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Figura 45 - Tela de Importação 

  

Selecione os dados que deseja incluir ou não, figura 46. 

 

 

Figura 46 - Tela de Inclusão 

 

 Na tela 47 são apresentadas os conteúdos, selecione o que deseja IMPORTAR para a 

disciplina 
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Figura 47- Tela dos itens que deseja IMPORTAR 

2.4.1.6 ATIVIDADE: CHAT 

O módulo “chat” permite que os participantes tenham uma DISCUSSÃO SÍN-

CRONA, em tempo real, através da web. Esta é uma maneira útil de se obter diferentes visões 

em relação ao tema a ser discutido - utilizar uma sala de chat é bastante diferente dos fóruns 

assíncronos. 

Diferente do Fórum de Discussão que pode ser ASSINCRONA.  

2.4.1.6.1 Como Utilizar o CHAT 

Acrescente no ADICIONAR UMA ATIVIDADE OU RECURSO, o item CHAT, 

visto na tela 48. 
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Figura 48 - ADICIONAR UMA ATIVIDADE OU RECURSO Item CHAT 

 

Para iniciar um CHAT, acesse o MODO DE EDIÇÃO, para alteração do título, visto 

na figura 49, clique em SALVAR MUDANÇAS. 

 

 

Figura 49 - Tela alteração de Tópico 

 

Observe na tela 50, que após alterar o titulo você deverá clicar no ADICIONAR 

UMA ATIVIDADE OU RECURSO. 

 

 

Figura 50 - Tela para Adicionar uma Atividade 
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Na tela 51 é visto os itens em vermelho que DEVEM ser preenchidos e sua DES-

CRIÇÃO. 

Observe que você insere também a data que o chat será publicado aos alunos. 

 

Figura 51 - Tela de INSERÇÃO DE CHAT 

 

Observe na figura529, que o aluno deverá clicar no link para acessar o CHAT. 

 

 

Figura 52 - Tela de Visualização do Conteúdo CHAT 
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2.4.2 CAIXAS DE UTILIDADE – AVANÇADAS 

2.4.2.1 ATIVIDADE: BASE DE DADOS 

O módulo de atividades de banco de dados permite aos participantes criar, manter e 

pesquisar em um banco de entradas de registros. O formato e a estrutura dessas entradas são 

quase ilimitados, incluindo imagens, arquivos, URLs, números e texto, entre outras coisas. 

2.4.2.1.1 Como Utilizar a BASE DE DADOS 

Para INCLUIR uma Base de Dados, de imagens, registros, arquivos entre outras 

coisas, altere para o MODO EDIÇÃO, e modifique o título para BANCO DE DADOS ou o 

melhor nome que identifique a sua BASE DE DADOS, depois CLIQUE em ADICIONAR 

uma ATIVIDADE OU RECURSO e selecione BASE DE DADOS.  

Observe as configurações, datas e tipo de material a ser disponibilizado, inclua e 

pronto salvar e visualizar, visto na figura 53. 

 

 

Figura 53 - Tela de INCLUSÃO DE BASE DE DADOS 
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2.4.2.2 ATIVIDADE: ESCOLHA 

O Módulo ESCOLHA permite ao professor fazer uma pergunta e especificar opções 

de múltiplas respostas. 

Resultados da escolha podem ser publicados depois que os alunos responderam, após 

uma determinada data, ou não. 

Uma atividade de escolha pode ser usada: 

 Como uma pesquisa rápida para estimular reflexão sobre um tópico 

 Para testar rapidamente a compreensão dos alunos 

 Para facilitar a tomada de decisões do aluno, por exemplo, permitindo os alu-

nos votarem em uma direção para o curso. 

2.4.2.2.1 Como Utilizar a ESCOLHA 

Observe na figura 54, que o procedimento de inserção é praticamente o mesmo, 

apenas as configurações são alteradas, deve-se inserir uma atividade, a fim de estimular o 

conhecimento do aluno. 

 

Figura 54 - Tela MODO ESCOLHA 
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2.4.2.3 ATIVIDADE: FERRAMENTAS EXTERNAS 

O módulo de atividade externa ferramenta permite aos alunos interagir com os recur-

sos de aprendizagem e atividades em outros sites. Por exemplo, uma ferramenta externa pode 

fornecer acesso a um tipo de atividade nova ou materiais de aprendizagem de uma editora. 

Para criar uma atividade ferramenta externa, um fornecedor de ferramenta que suporta a LTI 

(Learning Tools Interoperability) é necessária.  

Um professor pode criar uma atividade FERRAMENTA EXTERNA ou fazer uso de 

uma ferramenta configurado pelo administrador do site. Atividades de ferramentas externas 

diferem de recursos URL em alguns aspectos: 

 As ferramentas externas são contexto conscientes de que têm acesso a informa-

ções sobre o usuário que iniciou a ferramenta, como o curso, instituição e 

nome; 

 Ferramentas externas suportam a leitura, atualização e exclusão de notas asso-

ciado com a instância atividade; 

 Configurações de ferramentas externas criar uma relação de confiança entre 

seu site e o fornecedor de ferramenta, permitindo a comunicação segura entre 

eles. 

2.4.2.3.1 Como Utilizar a FERRAMENTAS EXTERNAS 

Observe na Tela 55, que foi inserido um curso para ser feito pelos alunos e deve 

ser preenchido o NOME DA ATIVIDADE que está em vermelho. Salvar e Mostrar atividade. 

 

Figura 55 - Tela FERRAMENTA EXTERNA, inserção de Conteúdo 
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2.4.2.4 ATIVIDADE: GLOSSÁRIO 

Um professor pode permitir que arquivos seja anexados as entradas no glossário. 

Imagens anexas são exibidas na entrada. Entradas podem ser pesquisadas ou navegadas alfa-

beticamente ou por categoria, data ou autor. Entradas podem ser aprovadas por padrão ou 

necessário aprovação por um professor antes que sejam visualizadas por alguém. 

Caso o filtro auto-link, do glossário, esteja habilitado as entradas no glossário serão 

linkadas ao conceito ou frase no local onde elas aparecem no curso. 

Um professor pode permitir comentários ou entradas. Entradas podem também ser 

avaliadas por professores ou estudantes (avaliação por pares). Avaliações são agregadas para 

formar a grade final que será registrada na grade de notas. 

Glossários tem muitos usos, como por exemplo:  

 Um banco colaborativo de termos chaves; 

 Um espaço "apresente-se" onde novos estudantes adicionam seus nomes e de-

talhes pessoais; 

 Centralização de dicas ou melhores práticas sobre algum item; 

 Uma área de compartilhamento de vídeos, imagens ou arquivos de som; 

 Como recurso de revisão de fatos a serem lembrados 

2.4.2.4.1 Como Utilizar a FERRAMENTAS GLOSSÁRIO 

Observe na tela 56, o Glossário em Modo Edição, ele permite que esta ferramenta 

possa desempenhar uma série de propostas, apresentamos aqui a FAQ, perguntas frequentes 

que os alunos fazem. Continua com a mesma base dos anteriores. 

Para acessar esse recurso, realize os seguintes passos: 

 Selecione a opção Glossário, em ADICIONAR UMA ATIVIDADE OU 

RECURSO, visto nas telas anteriores. 

 Preencha o formulário exibido na Figura 53, que mostra parte desse for-

mulário, utilizando o ajuda para orientá-lo no preenchimento; 

 Clique no botão para SALVAR e voltar à página principal da disciplina ou 

no botão para SALVAR E MOSTRAR como a atividade será apresentada 

ao aluno. 

Um link será adicionado na seção NAVEGAÇÃO (semana, tópico, etc.) onde este 

recurso foi criado. 
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Figura 56 - Tela Glossário 

2.4.2.4.2 Adicionar um item ao GLOSSÁRIO e/ou visualizar os demais itens 

Para visualizar os itens de um Glossário ou adicionar um novo item, siga os passos: 

Selecione a atividade de Glossário desejada na área de NAVEGAÇÃO (agenda do 

curso); aparecerá, então; 

Se desejar inserir um novo item: Clique no botão, e será exibido o formulário; 

2.4.2.5 ATIVIDADE: LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO 

O módulo de atividade oficina possibilita a avaliação de revisão, coleta e colegas de 

trabalho dos alunos.  

Os estudantes podem enviar qualquer conteúdo digital (arquivos), como palavra-

processados documentos ou planilhas e também pode digitar o texto diretamente em um cam-

po usando o editor de texto.  

As inscrições são avaliados através de um formulário de avaliação multi-critérios de-

finidos pelo professor. O processo de avaliação por pares e compreender a forma de avaliação 

pode ser praticado com antecedência, com apresentações de exemplo fornecidos pelo profes-
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sor, juntamente com uma avaliação de referência. Os alunos têm a oportunidade de avaliar um 

ou mais dos pedidos dos seus pares.  

As inscrições e revisores podem ser anônimas, se necessário. Estudantes obter duas 

notas em uma atividade de oficina - uma classe para a sua apresentação e uma nota para a 

avaliação das submissões dos seus pares. Ambas as séries são registrados no diário de classe. 

2.4.2.5.1 Como Utilizar a LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO 

Na tela 57, visualiza-se o Laboratório de Avaliação em modo de Edição, um recurso 

interessante para submissão de trabalhos, também é visualizado as configurações de envio, 

determinando datas e afins. 

 

Figura 57- Tela de LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO 

2.4.2.6 ATIVIDADE: LIÇÃO 

Uma lição publica o conteúdo em um modo interessante e flexível. Ela 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 através da lição pode ser direta ou 

complexa, dependendo em grande parte da estrutura do material que está sendo apresentado. 
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2.4.2.6.1 Como Utilizar a LIÇÃO 

Recurso Interessante a Lição, visto na figura 58, com ele o professor posta conte-

údo e pode formular questões, com possíveis questões, muito bom para extrair do aluno o que 

foi absorvido em sala de aula. 

 

Figura 58 - Tela Modo de Edição da LIÇÃO 

2.4.2.7 ATIVIDADE: PESQUISA DE AVALIAÇÃO 

O módulo de atividade pesquisa fornece uma série de instrumentos de inquérito vali-

dados que têm sido úteis para aferir e estimular a aprendizagem em ambientes on-line. Um 

professor pode usá-los para recolher dados dos seus alunos que irão ajudá-los a aprender a sua 

turma e refletir sobre o seu próprio ensino. Note que estas ferramentas de pesquisa são pré-

preenchida com perguntas. Os professores que desejam criar o seu próprio inquérito deve usar 

o módulo atividade feedback. 

2.3.2.7.1 Como Utilizar a PESQUISA DE AVALIAÇÃO 

Para criar uma pesquisa de avaliação, deve-se seguir os seguintes passos: 

 Selecione a opção Pesquisa de avaliação,  

 Em Acrescentar Atividade; 

Na tela, exibida na Figura 59, preencha o formulário apresentado conforme as orien-

tações do ajuda; 
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Figura 59 - Tela PESQUISA DE AVALIAÇÃO 

 

Clique no botão para salvar e voltar à página principal da disciplina ou no botão para 

salvar e mostrar como a atividade será apresentada ao aluno. 

Observe que a pesquisa de avaliação criada será de acordo com a opção selecionada 

no campo Tipo de pesquisa de avaliação. 

Experimente! Tente os diferentes tipos de pesquisa de avaliação e 

2.4.2.8 ATIVIDADE: QUESTIONÁRIO 

O módulo de questionário permite ao professor criar e configurar testes de múltipla 

escolha, verdadeiro ou falso, correspondência e outros tipos de perguntas. Cada tentativa é 

corrigida automaticamente e o professor pode optar por fornecer feedback e / ou mostrar as 

respostas corretas. 

2.4.2.8.1 Como Utilizar QUESTIONÁRIO 

O Questionário é um recurso que permite a composição de questões e de configura-

ção de questionários. As questões como de múltipla escolha, verdadeiro/falso, resposta breve, 

entre outras, são arquivadas por categorias, se assim o professor organizar, em uma base de 

dados e podem ser reutilizadas em outros questionários e em outros cursos. 
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As questões são criadas com a ferramenta BANCO DE QUESTÕES, localizada na 

caixa de utilidade ADMINISTRAÇÃO, isso não quer dizer que o questionário não possa ser 

criado se não houver QUESTÕES com antecedência com a FERRAMENTA BANCO DE 

QUESTÕES, visto na figura 60: 

 

 

Figura 60 - Tela BANCO DE QUESTÕES - SETOR ADMINISTRAÇÃO 

 

Perguntas, pois as questões poderão ser criadas durante o processo de criação do 

questionário, como está descrito a seguir: 

Para criar um questionário, realize os seguintes passos: 

 Selecione a opção Questionário, em ADICIONAR UMA ATIVIDADE OU 

RECURSO, visto anteriormente; 

 Preencha o formulário exibido na Figura 61 e 62, que é mostrado em parte, uti-

lizando o ajuda para orientá-lo no preenchimento. 

Observe a definição do período disponibilidade, a apresentação de feedback automá-

tico, diversos sistemas de avaliação e a possibilidade de diversas tentativas. 
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Figura 61 - Tela de QUESTIONÁRIO – Modo Edição 

 

 

Figura 62 - Tela CONFIGURAÇÕES DO QUESTIONÁRIO 

2.4.2.8.2 Como Utilizar BANCO DE QUESTÕES 

Clique no link BANCO DE QUESTÕES e será apresentada uma tela semelhante a da 

Figura 63, solicitando o tipo de questão; 

Escolha o tipo de questão na lista, visto na figura 63; 
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Figura 63 - Tela de escolha do TIPO DE QUESTÃO 

 

Siga as orientações do ajuda para preencher o formulário do tipo de questão escolhi-

do, figura 64. 

Clique no botão para salvar a pergunta; 

 

Figura 64 - Tela de Tipo de Questão IDENTIFICADA 

 

Após criar todas as questões desejadas retorne aos passos descritos neste tópico para 

inserir as questões recentemente criadas no questionário. 

Se você desejar ver como ficará a apresentação do questionário ao aluno, selecione a 

guia Visualização prévia, figura 65. 
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Figura 65 - TELA Visualização QUESTÃO 

2.4.2.8.3 Verificar as RESPOSTAS DOS QUESTIONÁRIOS ENVIADAS PELOS 

ALUNOS 

Para visualizar e ler as respostas enviadas pelos alunos para os questionários aplica-

dos siga os passos a seguir: 

Selecione a atividade de Questionário desejada, no SETOR de ADMINSTRAÇÃO: 

aparecerá uma tela semelhante: 

 Clique no link ou na aba RESULTADO, para visualizar quais alunos enviaram 

a resposta; 

 Na próxima tela exibida, são listados os alunos e suas respectivas respostas. 

Clique em data do envio para ler as respostas enviadas. 

Observe que você poderá configurar outras maneiras para visualizar as respostas en-

viadas. 

2.4.2.9 ATIVIDADE: SCORM 

SCORM e AICC são coleções de especificações que habilitam interoperabilidade, 

acessibilidade e reusabilidade de conteúdo baseado na WEB. O módulo SCORM/AICC per-

mite que pacotes SCORM/AICC sejam incluídos no curso. Também chamado de REPOSI-

TÓRIO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM e/ou EDUCACIONAIS. 
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2.4.2.9.1 Como Utilizar SCORM 

Para criar um SCORM, realize os seguintes passos: 

 Selecione a opção SCORM, em ADICIONAR UMA ATIVIDADE OU RE-

CURSO, visto anteriormente; 

 Preencha o formulário exibido na Figura 66, que é mostrado em parte, utilizan-

do o ajuda para orientá-lo no preenchimento. 

Esse recurso é bastante interessante para disponibilizar apenas os objetos educacio-

nais utilizados pelo professor na disciplina específica. 

 

Figura 66 - Tela Formulário SCORM 

2.4.2.10 ATIVIDADE: WIKI 

No idioma Havaiano, "Wiki wiki" significa "super rápido", justamente pela veloci-

dade de criação e atualização de páginas, um dos atributos da tecnologia wiki, mesma plata-

forma da Wikipédia.  

O módulo de atividade WIKI permite que os participantes adicionar e editar uma co-

leção de páginas da web. Um WIKI pode ser colaborativo, com todos podendo editá-lo, ou 

individual, onde cada um tem seu próprio WIKI que só eles podem editar. Uma história de 

versões anteriores de cada página do WIKI é mantido, listando as edições feitas por cada par-

ticipante. WIKIS têm muitos usos, tais como: 
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 Para o grupo; 

 Notas palestra para os membros de uma faculdade de planejar um esquema de 

trabalho ou de reunião agenda juntos; 

 Para os alunos de forma colaborativa autor de um livro on-line, criação de con-

teúdo sobre um tema definido pelo seu tutor; 

 Para colaborativo, narração ou poesia de criação, onde cada participante escre-

ve uma linha ou verso; 

 Como um diário pessoal para as notas de exame ou revisão (wiki individual) 

  Alterando o conteúdo das páginas publicadas. 

 

2.4.2.10.1 Como Utilizar WIKI 

Para criar uma área de colaboração Wiki, realize os seguintes passos: 

Selecione a opção WIKI, em Acrescentar Atividade; 

 Preencha o formulário exibido na Figura 67, que mostra parte desse formulário, utili-

zando o ajuda para orientá-lo no preenchimento; 

 Clique no botão para SALVAR E VOLTAR AO CURSO à página principal da disci-

plina ou no botão para SALVAR E MOSTRAR como a atividade será apresentada ao 

aluno. 

 Se você quiser, na próxima tela exibida, escreva um texto para inicializar o texto no 

Wiki; e 

 Clique no botão GRAVAR 

Um link com o nome do recurso Wiki criado será exibido na área de programação ou 

agenda do curso. 
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Figura 67 - Tela WIKI 

2.4.2.10.1 Visualizar as colaborações ou complementar no WIKI 

Para visualizar as colaborações ou complementar/adicionar conteúdo no Wiki, siga 

os passos a seguir: 

 Selecione a atividade de Wiki desejada na área de NAVEGAÇÃO 

 Aparecerá uma tela semelhante à da Figura 68; 

 Selecione a opção: 

 Visualizar, se desejar visualizar o texto escrito de forma colaborativo pelos 

alunos; 

 Editar, se desejar fazer algum tipo de alteração no texto escrito, como adicio-

nar, excluir ou corrigir. 

Links, se você desejar ver os links que estão vinculados ao texto, ou Histórico, para 

você acompanhar as contribuições feitas pelos alunos. Cada intervenção realizada será salva 

como uma versão do texto. Assim o professor poderá acompanhar o que cada aluno efetiva-

mente fez.  

Os textos excluídos ficam marcados de vermelho e os acrescentados ficam marcados 

de verde. Porém, muitas vezes para se ter a real noção do que foi realizado pelo aluno, pode-

se comparar uma versão com a outra. 
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Figura 68 - Tela de Visualização WIKI 

 Na tela 69 é visto o Wiki pronto, já com postagens dos alunos. Um recursos extrema-

mente interessante para algumas disciplinas. 

 

 

Figura 69 - Tela Wiki Pronta 

 

2.4.2.11 RECURSO: CONTEÚDO DO PACOTE 

Um pacote de conteúdo IMS permite que pacotes criados de acordo com a especifi-

cação IMS de empacotamento de conteúdo seja exibida neste curso. 
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2.4.2.11.1 Como Utilizar a CONTEÚDO DO PACOTE 

Adicionar esse recurso permite utilizar pacotes de conteúdo IMS no seu curso. É ne-

cessário fazer o upload do pacote zip e utilizá-lo; para isso, realize os seguintes passos: 

 Em Acrescentar recurso, selecione a opção Usar um pacote IMS CP, e será 

apresentada a tela da Figura 70 (exibe parte do formulário); 

 Preencha os campos do formulário adequadamente; 

 Clique no botão para salvar e voltar à página principal da disciplina ou no bo-

tão para salvar e mostrar como a atividade será apresentada ao aluno. 

 

 

Figura 70 - Tela CONTEÚDO DE PACOTE 

2.4.2.12 IMS: LIVRO 

O módulo livro permite APENAS que PROFESSORES criem um recurso com diver-

sas páginas em formato de livro, com capítulos e sub-capítulos. Livros podem conter arquivos 

de mídia bem como textos e são úteis para exibir grande quantidade de informação que pode 

ficar organizada em seções. 

Um livro pode ser usado: 

 Para exibir material de leitura para um módulo de estudo individual; 

 Como um manual departamental 

 Como um portfólio do trabalho dos alunos 



58 

 

2.4.2.12.1 Como Utilizar o LIVRO 

Depois de criado, o livro fica à disposição do aluno na área de NAVEGAÇÃO. 

Para criar um Livro: 

 Selecione a opção Livro, em ADICIONAR UMA ATIVIDADE OU RECUR-

SO; 

 Preencha o formulário exibido na Figura 71, que mostra parte desse formulário, 

utilizando o ajuda para orientá-lo no preenchimento; 

 

 

Figura 71- - Tela LIVRO 

 Clique no botão para salvar e voltar à página principal da disciplina ou no bo-

tão para salvar e mostrar como a atividade será apresentada ao aluno; 

 Preencha o próximo formulário exibido para editar os capítulos do livro, visto 

na figura 72; 
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Figura 72 - Tela para INSERIR CAPITULO DO LIVRO 

 

 Para concluir, clique em SALVAR MUDANÇAS; 

 Para adicionar mais capítulos, clique em ADICIONAR CAPÍTULO. 

2.4.2.13 IMS: PÁGINA 

Uma página habilita que uma página web seja EXIBIDA e EDITADA, em uma 

DISCIPLINA. 

2.4.2.13.1 Como Utilizar a PAGINA 

A criação desse recurso é semelhante à da criação de uma página de texto simples, 

com a diferença de possuir recursos avançados de formatação de texto. 

Para adicionar uma página web, siga os passos: 

 Em Acrescenta r recurso, selecione a opção Cria r uma página web e será apre-

sentada a tela da Figura 73 (exibe parte do formulário); 

 Preencha o formulário apresentado; 

 Clique no botão para salvar e voltar à página principal da disciplina ou no bo-

tão para salvar e mostrar como a atividade será apresentada ao aluno; 

 O link para a página web criada será exibido na seção (tópico, semana, etc.) 

onde foi editado. 
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Figura 73 - Tela FORMULÁRIO DA PAGINA 

2.4.2.13.2 Inserir um Link em Meio a um Texto 

Pode-se inserir um link para um arquivo ou para um endereço da Internet em meio a 

um texto como o utilizado para criar uma página web ou um rótulo, para isso é necessário 

seguir os seguintes passos: 

No texto escrito no campo de edição, como de um recurso página web ou rótulo, se-

lecione o trecho de texto que você quer transformar em link; 

Clique no ícone, localizado na barra com os ícones de atalho para formatar a edição, 

conforme destaca a Figura 72, e será exibida uma janela como a da Figura 73; 

Se você quiser criar um link para uma página da Internet e conhece o endereço ele-

trônico, poderá escrevê-lo no campo URL, senão você poderá abrir um navegador e copiar o 

endereço eletrônico desejado e colar no campo URL; 

Se você quiser criar um link para um arquivo, clique no botão e será exibida uma ja-

nela, como a Figura 73, para você localizar seu arquivo no diretório pessoal de arquivos ar-

mazenados no servidor do VIRTUAL IFRO; 

Se o arquivo já estiver localizado em seu repositório pessoal no VIRTUAL IFRO é 

necessário que você clique sobre o nome do arquivo e o endereço da localização do arquivo 

Depois clique no botão; 
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Clique sobre o nome do arquivo transferido e o endereço da localização do arquivo 

será automaticamente transferido para o campo URL;  

Será automaticamente transferido para o campo URL; 

Se o arquivo ainda não estiver no seu repositório pessoal no VIRTUAL IFRO, você 

deverá transferi-lo, para isso: 

Clique no botão para localizar o arquivo no seu computador; 

2.3.2.14 IMS: PASTA 

O módulo PASTA, permite ao professor exibir um número de arquivos relacionados 

dentro de uma pasta única, reduzindo a rolagem na página do curso. A pasta zipada pode ser 

carregado e descompactada para exibição, ou uma pasta vazia criada e arquivos enviados para 

ela. 

A pasta pode ser usada: 

 Para uma série de arquivos em um tópico, por exemplo, um conjunto de documentos 

de exame passados em formato pdf. 

 Para prover um espaço compartilhado de upload para professores na página do curso 

(mantendo a pasta oculta para que só os professores possam vê-la) 

2.4.2.14.1 Como Utilizar a PASTA 

Para adicionar uma PASTA, siga os passos: 

Em ACRESCENTAR RECURSO, selecione a opção Criar uma PASTA e será apre-

sentada a tela da Figura 74 (exibe parte do formulário); 

Preencha o formulário apresentado; 

Clique no botão para SALVAR E VOLTAR à página principal da disciplina ou no 

botão para SALVAR E MOSTRAR como a atividade será apresentada ao aluno; 
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Figura 74 – Tela Formulário PASTA 

2.4.2.15 IMS: RÓTULO 

Um rótulo permite que texto e imagens possam ser inserido no meio dos links de ati-

vidades na página do curso. Rótulos são muito versáteis e podem ajudar a melhorar a aparên-

cia de um curso caso utilizado sabiamente. 

Rótulos podem ser utilizados: 

 Para separar uma lista de atividades com uma cabeçalho ou uma imagem 

 Para exibir um som incorporado ou vídeo diretamente na página do curso 

 Para adicionar uma descrição breve a uma seção de um curso 

2.4.2.15.1 Como Utilizar o RÓTULO 

Normalmente, é utilizado para criar subtítulos e organizar a apresentação dos conte-

údos e atividades do curso. 

Para inserir um rótulo na página principal do curso (na área de programação ou 

agenda do curso), é necessário apenas: 

 Em Acrescenta r recurso, selecione a opção Inserir um rótulo, e será apresenta-

da a tela da Figura 75; 

 Escreva a informação desejada; 

 Clique no botão SALVAR E VOLTAR AO CURSO. 
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Figura 75 - Tela Formulário RÓTULO 

2.4.2.16 IMS: URL 

O módulo de URL permite que um professor para fornecer um link de web como um 

recurso da DISCIPLINA. Tudo o que está online disponível gratuitamente, tais como docu-

mentos ou imagens, pode ser ligado a, a URL não tem que ser a home page de um site.  

A URL de uma página web em particular pode ser copiado e colado ou um professor 

pode usar o seletor de arquivo e escolha um link de um repositório, como Flickr, YouTube ou 

Wikipédia (dependendo de qual repositórios estão habilitados para o site).  

Há uma série de opções de exibição para a URL, como embutidos ou abrir em uma 

nova janela e opções avançadas de informação que passa, tal como o nome de um aluno, para 

a URL, se necessário. 

2.4.2.16.1 Como Utilizar URL 

Para inserir uma URL para DISCIPLINA é necessário apenas: 

 Em ACRESCENTA RECURSO, selecione a opção Inserir uma URL, e será 

apresentada a tela da Figura 76; 

 Informe a URL desejada; 

Clique no botão SALVAR E VOLTAR AO CURSO 
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Figura 76 - Tela Formulário URL 

 

 Observe na figura 77, circulada a URL criada. 
 

 
 

Figura 77- Tela URL. 

2.5 SOBRE A FUNÇÕES 

Designar funções é usado para atribuir uma função específica a um usuário. Entre as 

funções disponíveis temos: 

 MODERADOR: Interagem e avaliam, não modificam atividades. 

 ESTUDANTE: Têm menos privilégios no curso. 

As permissões de cada função podem ser vistas no relatório de permissões. 

É visto na figura 78, que também é possível para o professor trocar de papel, ou seja, 

visualizar o conteúdo como se fosse o aluno, para tanto, observe no MENU ADMINISTRA-

ÇÃO, clique em MUDAR PAPEL PARA o professor passará a visualizar  exatamente o que o 

http://presencial19.moodle.ufsc.br/admin/report/rolescapabilities/index.php
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aluno vê em sua página, de certa forma traz tranquilidade ao docente. Para retornar ao papel 

de professor, clique ao lado de seu nome, na parte superior da página, RETORNAR AO 

PERFIL DE PROFESSOR. 

 

Figura 78 - Tela Mudar papel para 


