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1 LOGIN 

1.1 COMO LOGAR-SE AO MOODLE? 

Para acessar o ambiente Moodle, digite na barra de endereço do seu navegador, o 

endereço do Moodle – UTFPR referente ao Campus do seu curso: 

• Apucarana: ead.utfpr.edu.br/ap 

• Campo Mourão: ead.utfpr.edu.br/cm 

• Cornélio Procópio: ead. utfpr.edu.br/cp 

• Curitiba: ead.utfpr.edu.br/ct 

• Dois vizinhos: ead.utfpr.edu.br/dv 

• Francisco Beltrão: ead.utfpr.edu.br/fb 

• Londrina: ead.utfpr.edu.br/ld 

• Medianeira: ead.utfpr.edu.br/md 

• Pato Branco: ead.utfpr.edu.br/pb 

• Ponta Grossa: ead. utfpr.edu.br/pg 

• Toledo: ead.utfpr.edu.br/tl 

 

Para realizar o login, preencha corretamente os campos Nome de Usuário e Senha 

(Figura 1). Por padrão, os nomes de usuários são estipulados pela coordenação. 

 

Figura 1 - Tela de Login de usuários 

Clique no link “Servidor de CURSOS” existente no bloco “Servidores da Rede”, 

como mostrado na Figura 2.  
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Figura 2 – Link para servidor de cursos. 

 

Após isso, a página será mostrada a página com os cursos que o aluno tem 

acesso. Clique no link com o nome do curso a ser estudado, conforme é ilustrado na 

Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Servidor de cursos 

1.2 COMO ALTERAR AS INFORMAÇÕES DO PERFIL? 

Ao acessar o ambiente Moodle pela primeira vez, é aconselhável editar o perfil do 

usuário. Isto permite que seus dados, previamente cadastrados, possam ser corrigidos ou 

atualizados. 
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Esta opção permite também a alteração da senha pré-cadastrada por uma nova, 

pessoal e de responsabilidade do próprio usuário. 

É possível, ainda, acrescentar mais informações pessoais, favorecendo a interação 

com os outros usuários do ambiente. É possível inclusive, colocar informações para 

contato, indicar um site e inserir uma imagem pessoal. 

 

Ver item Perfil do usuário.  
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2 PERFIL DO USUÁRIO 

Para acessar o perfil, o usuário deve clicar no link de seu nome conforme está 

ilustrado na Figura 4. 

 

Figura 4 - Acessando os dados pessoais. 

O participante então será direcionado para a página com seu perfil (Figura 5). 

 

Figura 5 - Perfil do aluno. 

Ao acessar a edição do perfil do usuário (aba Modificar Perfil), o aluno poderá 

editar as informações mostradas na Figura 6. Observe que algumas destas informações 

estão sinalizadas com a cor vermelha e o símbolo asterisco (*), o que significa que são de 

preenchimento obrigatório. 
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Figura 6 - Edição do perfil do usuário. 
 

• Nome: O aluno deve verificar se seu nome está correto. Caso seja 

necessário, basta fazer a correção; 
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• Sobrenome: o aluno deve verificar se seu sobrenome está correto. Caso 

seja necessário, basta fazer a correção; 

• Endereço de e-mail: por padrão, na hora do pré-cadastro, é atribuído um e-

mail ao usuário. O aluno deve alterar o e-mail (caso este dado esteja 

incorreto), valendo-se de um e-mail ativo que será utilizado para receber 

suas mensagens. Se, por outro lado, o e-mail digitado não seja utilizado pelo 

aluno, este poderá ficar prejudicado por problemas de comunicação com 

seus colegas ou com seus professores; 

• Mostrar endereço de e-mail: estas opções configuram quem pode ter acesso 

ao e-mail do aluno. É altamente recomendável que outras pessoas possam 

ter conhecimento deste e-mail, o que favorece o diálogo entre usuários; 

• E-mail ativado: esta opção permite a ativação e a desativação do e-mail 

cadastrado. É altamente recomendável a ativação deste, favorecendo o 

diálogo entre usuários; 

• Formato de e-mail: configuração técnica que permite saber como as 

mensagens devem ser enviadas. Por padrão, o formato HTML é o 

recomendado; 

• Tipo de digest das mensagens: configuração que permite o envio das 

informações e discussões dos Fóruns. Por padrão, o formato especificado é 

o recomendado; 

• Assinatura automática: configuração que permite sua inscrição e 

participação em Fóruns. Por padrão, utiliza-se  “Sim, quando eu envio 

mensagens a um fórum, sou automaticamente assinante”; 

• Monitoragem do fórum: configuração que permite escolher a marcação ou 

não das mensagens já lidas nos fóruns. Por padrão utiliza-se a configuração 

“Sim”; 

• Ao editar o texto: configuração técnica que permite processar a edição dos 

textos. Por padrão, o formato utiliza-se ”Utilizar o edito HTML”;AJAX e 

Javascript: Por padrão, utiliza-se “Sim: use características avançadas da 

web”; 

• Leitor de tela: Por padrão: ”Não”; 

• Cidade/Município: o aluno deve verificar se sua cidade ou município está 

correto. Caso seja necessário, basta fazer a correção; 
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• Selecione um país: o aluno deve verificar se seu país está correto. Caso seja 

necessário, basta fazer a correção; 

• Zona de fuso horário: configuração técnica que permite escolher qual o fuso 

horário do aluno no ambiente Moodle. Utiliza-se “Hora local do servidor”; 

• Idioma preferido: configuração técnica que permite escolher qual o idioma do 

aluno no ambiente Moodle. Por padrão, o formato especificado é o 

recomendado; 

• Descrição: neste campo é fundamental a disponibilizar informações pessoais 

que ajudem aos outros usuários do ambiente a conhecer melhor o aluno ou 

colega. Esta descrição dirá um pouco mais sobre as áreas de interesse e 

características da pessoa. 

2.1 DADOS OPCIONAIS  

Para visualizar os dados avançados basta clicar no botão “Mostrar avançados” 

para que novos campos de preenchimento não obrigatório sejam visualizados, como 

mostra a Figura 7. 

 

Figura 7 - Visualizando dados opcionais 
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Estas informações não são requisitos básicos para o funcionamento do ambiente 

Moodle, no entanto, seu preenchimento ajuda a proporcionar experiências de aprendizado 

e a facilitar a troca de informações entre os participantes de uma disciplina. São 

opcionais: 

• Imagem atual: o usuário pré-cadastrado recebe do ambiente Moodle, um 

desenho como imagem pessoal. Ao fazer a troca, automaticamente esta é 

excluída do sistema; 

• Nova imagem: o aluno pode enviar uma imagem sua para ajudar a compor 

seu perfil. Para tanto, basta clicar em procurar e selecionar o diretório que 

contém a imagem desejada. Contudo, deve-se observar que as imagens 

devem respeitar o limite máximo de tamanho. Outro fator diz respeito à 

proporção das imagens. Por se tratar de uma figura quadrada, imagens 

retangulares ou desproporcionais em relação à altura/largura podem 

apresentar uma distorção ou mesmo cortes, em função do 

redimensionamento feito pelo ambiente Moodle. Para maiores detalhes 

sobre formatos e aquisição de imagens, consulte a ajuda presente no 

campo; 

• Página web: o aluno pode especificar uma página na internet de seu 

interesse ou mesmo uma que contenha mais informações pessoais, como é 

o caso de diários on-line; 

• Número de ICQ: o aluno pode especificar seu número de ICQ ou programa 

de mensagens instantâneas que julgar pertinente; 

• Número de ID: o aluno pode especificar um número de ID ou identificação. 

Essa configuração não é adotada pelo ambiente Moodle e seu 

preenchimento é desnecessário; 

• Fone: o aluno pode especificar um número de telefone para auxiliar no 

contato e na transmissão de informações diversas. Seu preenchimento não 

é obrigatório, mas necessário; 

• Celular: o aluno pode especificar um segundo número de telefone para 

auxiliar no contato e na transmissão de informações diversas. Deve-se 

preencher o campo com o número completo, incluindo o DDD. Utilizar 

somente números (ex.4599997777). Seu preenchimento não é obrigatório, 

mas necessário 
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• Endereço: o aluno pode especificar seu endereço particular ou do trabalho 

para auxiliar no contato e na transmissão de informações diversas. Seu 

preenchimento não é obrigatório.  

• CEP: o aluno pode especificar o CEP referente ao endereço informado. Não 

é de preenchimento obrigatório, mas necessário.  
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3 LIVRO 

O livro é um recurso disponibilizado no Moodle para que os professores criem ou 

recriem no ambiente, seu material de ensino. O acesso ao conteúdo de um livro é 

bastante simples uma vez que o índice se mantém sempre visível, permitindo uma 

navegação rápida entre os tópicos (capítulos e sub-capítulos). A Figura 8 ilustra a página 

do Moodle onde o aluno pode acessar um determinado livro. 

 

Figura 8 - Visualização de Livro dentro do curso 

A Figura 9 ilustra o recurso livro na visualização do aluno. 

 

Figura 9 - Acessando o recurso livro 

O sumário está visível à esquerda e basta clicar em qualquer tópico para ver o 

respectivo conteúdo à direita. Também é possível navegar pelos capítulos clicando nas 

setas avançar e recuar situadas no canto superior e inferior direito. 

Também é possível imprimir o livro clicando nos ícones da impressora sendo que o 

ícone da esquerda  imprime o livro todo e o ícone da direita  imprime o capítulo que 

está sendo visualizado.   
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4 CHAT (BATE-PAPO) 

Outro recurso disponível em cada curso é a sala de bate-papo ou Chat, no qual os 

participantes podem conversar outros em tempo real. Para acessar a sala de bate-papo, 

basta procurar clicar no link referente como mostra a Figura 10. 

 

Figura 10 - Visualização dos Chats no curso 

Ao clicar no link será redirecionada à página mostrada na Figura 11. 

 

Figura 11 - Acessando Chat. 

Para acessar o Chat, é necessário clicar no link “Clique aqui para entrar no Chat 

agora” ou caso queira uma versão mais leve, deve-se clicar no link “(Versão sem frames e 

Javascript)”. Através desta tela, também é possível acessar as sessões anteriores 

clicando no link “Ver sessões encerradas” no canto superior direito da tela. 

Na primeira versão, a tela do bate-papo é dividida em duas partes: uma, à direita, 

exibe todos os usuários que estão participando do bate-papo; a segunda parte, à 

esquerda, mostra as mensagens digitadas pelos participantes, como na Figura 12. 
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Figura 12 - Utilizando o Chat 

Para enviar uma mensagem ao bate-papo, basta escrevê-la na caixa de texto 

situada na parte de inferior da tela de bate-papo e pressionar a tecla "Enter" no teclado. É 

possível, dentro do bate-papo, chamar a atenção de um usuário caso ele não esteja 

respondendo, clicando em bip ao lado do nome dele, que aparecerá na tela uma 

mensagem de que a atenção está sendo chamada. 

Na versão sem frames e Javascript, a tela do Chat aparece como na Figura 13. 

Para enviar uma mensagem ao Chat nesta versão, basta escrever na caixa de texto que 

aparece logo abaixo de “Enviar mensagem” e clicar no botão “Enviar”. Nesta visualização, 

a tela não é atualizada automaticamente, portanto, é necessário clicar no botão “Atualizar” 

para que sejam mostradas as mensagens enviadas ao Chat pelos outros participantes. 
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Figura 13 - Utilizando o Chat sem frames e Javascript 
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5 MENSAGENS 

5.1 COMO TIRAR DÚVIDAS COM O PROFESSOR, TUTOR OU 

COORDENADOR? 

As dúvidas podem ser esclarecidas por meio de fóruns (meio público) ou de 

mensagens (meio pessoal ou particular). 

Para enviar uma mensagem para alguém, basta clicar no nome ou na foto da 

pessoa e, na tela de visualização do perfil, clicar em “Enviar mensagem” (Figura 14). 

Estas mensagens são pessoais, ou seja, somente quem enviou e quem recebeu tem 

acesso às mesmas. 

 

Figura 14 - Acessando perfil de participante para envio de mensagem 

As mensagens recebidas são mostradas automaticamente em uma janela pop-up, 

assim que realizado o acesso. É possível, também, acessá-las a partir da caixa 

Mensagens, como mostra a Figura 15, clicando no link “Mensagens…”. 

 

Figura 15 - Link para as mensagens. 

Ao clicar no link, será exibida a tela de mensagens, onde é possível visualizar os 

links para as mensagens enviadas pelos participantes, como mostra a Figura 16. 
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Figura 16 - Tela de mensagens. 

Como pode ser visualizado, também na Figura 16, não existem contatos na lista, 

para adicionar o contato que mandou a mensagem, clique em “Acrescentar contato” ou 

então no ícone . 

Para visualizar uma mensagem, basta clicar no nome do participante que a enviou. 

Após o clique, aparecerá uma nova tela com a mensagem, como mostra a Figura 17. 
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Figura 17 - Visualizando mensagem. 

É possível, também, listar todas as mensagens trocadas com este contato ao clicar 

em “Histórico das Mensagens”. Estas mensagens serão listadas da mensagem mais 

recente a mais antiga. Quando houver alguma mensagem não lida pelo contato, esta será 

mostrada abaixo da mensagem mais antiga. 

Para adicionar mais contatos, pode-se também fazer uma pesquisa utilizando a 

aba “Buscar”, informar no campo “Nome” o nome do usuário que deseja buscar (Figura 

18) e seguir os mesmos passos descritos anteriormente.  
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Figura 18 - Aba buscar. 
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6 CALENDÁRIO 

6.1 COMO UTILIZAR O CALENDÁRIO DO MOODLE? 

O calendário é um recurso que permite a visualização de eventos cadastrados (que 

podem ser do curso, do grupo ou globais) e também o cadastro de eventos pessoais. Os 

dias nos quais estes eventos irão ocorrer serão marcados de acordo com a legenda 

mostrada na Figura 19.  

 

Figura 19 - Visualização do 
calendário no curso. 

É possível navegar entre os meses utilizando as setas de navegação localizadas 

na parte superior do calendário, ladeando a descrição do mês. Passando o cursor do 

mouse sobre o dia (sem clicar), serão mostrados os eventos do dia e se iniciam ou 

terminam no dia selecionado. Para visualizar os detalhes de um evento, basta clicar no 

dia no qual este evento está marcado para acontecer. 

Para incluir um evento pessoal, basta clicar na descrição do mês no calendário 

para abrir a página de inclusão de novos eventos, visualizada na Figura 20. 
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Figura 20 - Visualização detalhada do calendário 

Ao clicar no botão “Novo evento”, localizado no canto superior direito, aparecerá 

uma página para a inclusão de um novo evento, de acordo com a Figura 21. 

 

Figura 21 - Inserindo um novo evento de usuário. 

• Nome: Nome do evento. Serve para identificá-lo no calendário; 

• Descrição: Breve descrição especificando e caracterizando o evento; 

• Data: Representa a data na qual será realizado o evento; 
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• Hora: Representa a hora na qual será realizado o evento. Por padrão é 

inserido 00 horas e 00 minuto. 

• Duração: Indica a duração do evento podendo ser: 

o Sem duração: O evento não possui um tempo determinado de 

existência; 

o Até: O evento será finalizado no dia e hora especificada pelo usuário; 

o Duração em minutos: O evento será finalizado após o término dos 

minutos especificados pelo usuário; 

• Repetição: Indica se o evento será repetido. 

o Nenhuma repetição: O evento não criará nenhuma repetição; 

o Repetir semanalmente: O evento será repetido, semanalmente, 

conforme o número de vezes informado pelo usuário.  
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7 QUESTIONÁRIOS 

7.1 COMO RESPONDER OS QUESTIONÁRIOS? 

Os questionários são blocos de questões de múltipla escolha ou dissertativas. Os 

questionários podem ser identificados pelo ícone , como visualizado na Figura 22.  

 

Figura 22 - Visualizando um questionário 
no curso. 

Ao clicar no link do questionário é possível visualizar sua descrição e um botão que 

deverá ser clicado para começar a responder as perguntas, como mostra a Figura 23. 

 

Figura 23 - Visualizando descrição questionário 

Após clicar no botão “Tentar responder o questionário agora”, uma tela com as 

questões do questionário aparece (Figura 24 e Figura 25). 

 

Figura 24 - Exemplo de questão de múltipla escolha. 
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Figura 25 - Exemplo de questão dissertativa. 

Não é necessário que se termine o questionário em uma única vez. Para terminar 

em uma próxima vez, basta clicar no botão “Salvar sem enviar”, pois assim, as questões 

respondidas serão salvas e é possível continuar o questionário em um próximo acesso. 

Após o questionário ser preenchido, caso queira enviá-lo para avaliação, é 

necessário enviar clicando no botão “Enviar tudo e terminar”. Os botões estão localizados 

ao final do questionário, como mostra a Figura 26. 

 

Figura 26 - Visualização dos botões. 

Quando o questionário for finalizado, aparecerá a uma caixa de mensagem para a 

confirmação de envio, conforme Figura 27. Caso tenha certeza que deseja encerrar o 

questionário e enviá-lo, basta clicar no botão “OK”, caso contrário, clique em “Cancelar” 

para voltar ao questionário. 
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Figura 27 - Caixa de mensagem para confirmação de envio. 

Os resultados dos questionários aparecerão somente após o encerramento do 

prazo do mesmo, para as questões de múltipla escolha, e após a correção, para as 

dissertativas. 

Após encerrar o prazo, é possível visualizar a nota clicando novamente no link do 

questionário. Para visualizar as respostas das questões basta clicar em um dos links das 

notas, como mostra a Figura 28. 

 

Figura 28 - Visualizando nota do questionário após 
encerramento. 

Após clicar no link das notas, aparecerá o questionário completo com as respostas 

das questões em destaque. As respostas corretas são grifadas em verde. As incorretas 

apresentam a resposta certa em verde e a mensagem: “Errado”. Questões parcialmente 

corretas apresentam as respostas corretas em verde e a mensagem “Parcialmente 
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correta” grifada em amarelo. Na Figura 29, a visualização de uma questão errada, uma 

correta e uma parcialmente correta, respectivamente. 

 

Figura 29 - Visualização das respostas. 
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8 NOTAS 

8.1 COMO VISUALIZAR AS NOTAS? 

A opção notas permite a visualização das notas atribuídas às diversas atividades 

do curso. Somente as atividades determinadas pelos professores e/ou coordenadores do 

curso como avaliativas, terão notas. 

Para visualizar as notas atribuídas às atividades do curso, basta clicar no link 

“Notas” localizado no menu de Administração, como pode ser visualizado na Figura 30. 

 

Figura 30 - Visualização do 
Bloco de Administração. 

Após clicar no link “Notas”, será mostrada uma lista com os nomes das atividades 

realizadas durante o curso e suas respectivas notas (Figura 31). 

 

Figura 31 - Visualização das notas. 

O aluno poderá clicar na descrição de uma atividade da lista para obter um relatório 

detalhado sobre a mesma. Poderá também ver as estatísticas dessas atividades, com a 

melhor e a pior nota obtida entre os alunos, a média das notas, e outras informações. O 

aluno poderá ver somente a sua nota.  

 



 

32 

 

9 FÓRUM 

O fórum é um recurso que permite aos alunos interagirem com os demais 

participantes do curso. A participação nos fóruns é fundamental para a construção de 

grupos de estudos em um curso a distância, pois através dele os participantes tem a 

possibilidade de se conhecer melhor e conversar sobre questões do curso e assuntos 

pertinentes. 

O fórum pode ser utilizado para discutir dúvidas sobre determinada questão ou 

assunto em um curso como, também, ser um espaço para discussões mais amplas. 

Utiliza-se nas disciplinas, duas categorias de fórum: Dialogando com o professor e 

o fórum avaliativo. A diferença entre eles é que o Dialogando com o professor é utilizado, 

simplesmente, para sanar dúvidas recorrentes da disciplina sem avaliar o aluno; os fóruns 

avaliativos são aqueles que estarão avaliando os alunos conforme suas respostas 

pertinentes ao assunto. Ambos são acessados da mesma forma, clicando no link 

disponibilizado na disciplina, como mostra a Figura 32. 

 

Figura 32 - Acessando fórum em uma disciplina. 

Após acessar um dos fóruns pelo link correspondente, é possível visualizar, como 

na Figura 33, a descrição (1), o tópico do fórum referente ao seu grupo (2), o número de 

comentários existentes no tópico (3) e o número de mensagens não lidas (4).  

 

Figura 33 - Acessando o tópico de um fórum. 
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Ao clicar no link, é possível visualizar o tópico criado, bem como as respostas (caso 

houver) dos outros participantes do mesmo grupo e o link “Responder" para enviar sua 

resposta ao fórum, visualizado na Figura 34.  

 

Figura 34 - Respondendo o tópico principal do fórum. 

É possível visualizar também que as mensagens que não foram lidas estão 

marcadas com um retângulo laranja e possuem o link “Marcar como lida”. Clicando neste 

link, a mensagem será marcada como lida e não ficará mais em destaque.  

As mensagens que já foram marcadas como lidas possuem o link “Marcar como 

não lida”. Ao clicar neste link a mensagem recebe o destaque laranja e aparecerá como 

não lida. 

Clicando no link “Responder” abrirá uma nova página, como mostra a Figura 35. 
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Figura 35 - Página para preenchimento da resposta do fórum 

Como pode ser visualizado na Figura 34, é possível escolher a visualização das 

respostas do fórum através da caixa de escolha situada logo acima do tópico principal. Na 

Figura 36, pode-se verificar as opções existentes. Por padrão, utiliza-se a opção “Mostrar 

respostas começando pela mais recente”. 

 

Figura 36 - Opções de visualização das 
respostas de um fórum. 
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10 TAREFAS 

10.1 COMO PARTICIPAR DAS TAREFAS? SE FOR NECESSÁRIO, COMO 

ENVIÁ-LAS AO PROFESSOR? 

 

Uma tarefa é, normalmente, uma atividade prática avaliativa a respeito de um 

conteúdo (ou conjunto de conteúdos) apresentada por um livro ou mais. 

A atividade tarefa é subdivida em três tipos: 

• Atividade com preenchimento on-line: o aluno responde a tarefa pelo próprio 

ambiente do Moodle através de um editor de textos e, ao salvá-la, estará enviando 

para avaliação; 

• Atividade Off-line: uma tarefa off-line é uma tarefa que não existe interação on-line 

com o estudante. É utilizada quando se realiza uma atividade fora do ambiente 

Moodle, como por exemplo, a prova presencial, para registro das notas; 

• Atividade com envio de um único arquivo: nesta atividade, o aluno deverá enviar 

um documento com a tarefa realizada; 

• Atividade com envio de múltiplos arquivos: nesta atividade, o aluno deverá enviar 

um ou vários documentos com a tarefa realizada, de acordo com o especificado 

pela descrição apresentada pelo professor.  

A diferença entre as tarefas está relacionada apenas com a forma em que o aluno 

atende a solicitação. 

As tarefas com envio de arquivos serão respondidas por meio do envio de um ou 

mais arquivos (texto, imagem, entre outros). Para criar o arquivo deve ser utilizado o 

editor de sua preferência (ferramentas Microsoft Office, BrOffice ou OpenOffice, fora do 

ambiente moodle). 

Para acessar uma tarefa, basta clicar no link correspondente a ela dentro de uma 

das disciplinas, como mostra a Figura 37. 

 

Figura 37 - Acessando uma tarefa.  
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10.1.1 Tarefa de Envio de Arquivos 

Ao abrir a tarefa, é possível notar a existência do enunciado da tarefa, do período 

em que a mesma estará disponível para envio, a informação do tamanho máximo 

permitido do arquivo a ser enviado e 2 botões que serão utilizados para o envio (Figura 

38). 

 

Figura 38 - Visualizando uma tarefa de envio de arquivos. 

Para enviar uma tarefa, é necessário clicar no botão “Enviar Arquivo…” para 

visualizar uma janela na qual escolherá o arquivo a ser enviado. Clique no arquivo 

escolhido e em “Abrir” para voltar à visualização da tarefa. Agora é necessário clicar no 

botão “Enviar este arquivo”. Após clicar neste botão, o arquivo terá sido enviado ao 

servidor, mas não para avaliação, sendo assim, ainda é possível excluí-lo caso não seja o 

arquivo correto. 

A exclusão do arquivo da tarefa é feita clicando no x vermelho, situado a frente do 

nome do arquivo, somente se estiver no prazo, como é visto na Figura 39.  
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Figura 39 - Tarefa enviada ao servidor. 

Certificado que o arquivo enviado ao servidor é o correto, perceba a existência de 

um novo botão. Para que sua tarefa seja enviada para avaliação é necessário clicar no 

botão “CLIQUE AQUI PARA ENVIAR SUA TAREFA PARA AVALIAÇÃO (sem isso o tutor 

não vai avaliar a sua tarefa)”. 

Após clicar neste botão, não será mais possível modificar sua tarefa, como visto na 

Figura 40. 

 

Figura 40 - Tarefa enviada para avaliação. 
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10.1.2 Tarefa On-line 

Como visto anteriormente, em uma tarefa on-line, não há o envio de arquivos. No 

entanto o aluno deverá responder a tarefa usando o editor incluso na mesma. Ao acessar 

a tarefa, será exibido o enunciado da tarefa, suas datas limites e o botão “Editar o 

documento enviado”, como pode ser visto na Figura 41. 

 

Figura 41 - Visualizando uma tarefa on-line 

Clicando neste botão, será possível visualizar o editor de texto para que seja 

respondida a tarefa, como mostra a Figura 42. 

 

Figura 42 - Respondendo uma tarefa on-line. 

Assim que for escrita a resposta, é necessário clicar no botão “Salvar mudanças” 

para que a tarefa seja enviada para avaliação. 
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11 SKYPE 

O Skype é um software com o qual é possível realizar ligações de computador para 

computador com qualidade, e comprando créditos, é possível fazer ligações interurbanas 

e internacionais a preços muito baixos. A qualidade do Skype é superior a outros 

programas similares. O Skype pode ser utilizado também como uma ferramenta de bate-

papo, semelhante ao Chat oferecido pelo Chat do Moodle ou ainda ao MSN. 

Com o computador conectado na internet, acesse o site 

http://www.skype.com/intl/pt e escolha a opção Fazer Download. Escolha a opção 

desejada e confirme o download. 

11.1 COMO UTILIZAR O SKYPE ATRAVÉS DO MOODLE? 

No perfil do aluno, existe um campo chamado ID Skype no qual o usuário pode 

adicionar seu código de identificação da conta Skype (que é independente do Moodle), 

como poder visto na Figura 43. 

 

Figura 43 - Perfil do participante: dados opcionais 

Para iniciar uma conversa com um usuário do Moodle, é necessário utilizar o 

recurso específico de Skype que pode estar no curso, como pode ser visto na Figura 44. 

 

Figura 44 - Acessando Skype 
pelo Moodle 
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Quando acessado exibe uma relação de todos os usuários que possuem Skype 

informado no perfil, como mostra a Figura 45. 

 

Figura 45 - Relação de usuários com id Skype cadastrado. 

Agora basta clicar sobre o nome do contato desejado e clicar no botão ao lado da 

lista de contatos “<<Choose”. Ao clicar no botão aparecerá uma nova janela, visualizada 

na Figura 46. 

 

Figura 46 - Criando uma nova conversa Skype através do Moodle. 

Todas as opções exibidas têm o mesmo comportamento oferecido pelo próprio 

Skype. Ao clicar em uma das opções será aberta uma sessão de conversa com o usuário 

desejado. É necessário que o Skype esteja funcionando em seu computador e que o 

contato selecionado esteja on-line. 
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12 REQUERIMENTO 

12.1 COMO CRIAR UM REQUERIMENTO? 

O requerimento é um recurso para realizar uma solicitação à coordenação de curso 

ou secretaria (Segunda chamada de prova, Declaração de matrícula, entre outros) que 

está localizado em um bloco dentro do curso, como mostra a Figura 47. 

 

Figura 47 - Visualização 
do bloco requerimento. 

Para criar um requerimento, basta clicar no link “Criar ou Consultar Requerimentos” 

existente no bloco requerimento. Ao clicar no link, abrirá uma janela pop-up, como na 

Figura 48.  

 

Figura 48 - Criando um requerimento. 

Nesta tela, são de preenchimento obrigatório o Tipo de Requerimento e o motivo. 

Caso seja necessário, deve-se enviar a imagem de um documento comprobatório (que 

deve ser entregue impresso ao coordenador de pólo) e inserir um complemento. Após 
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preencher os dados, clique no botão “Enviar” e a tela com os dados do requerimento será 

mostrada (Figura 49). 

 

Figura 49 - Requerimento realizado com sucesso. 

12.2 COMO VISUALIZAR OS REQUERIMENTOS? 

Quando existem requerimentos feitos, o bloco de requerimento será visualizado 

como na Figura 50-A (requerimento pendente) e Figura 50-B (requerimento julgado).  

 

Figura 50 - Visualização do bloco de requerimento. A. 
Requerimento aguardando avaliação. B. 
Requerimento Julgado. 
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Clicando em “Criar ou Consultar Requerimentos” abrirá a mesma janela visualizada 

na Figura 48. Para visualizar os requerimentos nesta janela, basta acessar a aba “Meus 

Requerimentos” como mostra a Figura 51. 

 

Figura 51 - Visualizando requerimentos. 

Quando um requerimento for julgado pelo órgão responsável, um e-mail de aviso 

será enviado ao aluno. 
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13 JOGOS MOODLE 

Os jogos do Moodle podem ser vistos como uma interação dinâmica, pré-

programada com o intuito de incentivar o ensino, tornando-o mais agradável. 

Para iniciar um jogo, basta clicar no link referente a ele dentro da disciplina, como 

no exemplo da Figura 52. 

 

Figura 52 - Acessando um jogo da disciplina. 

13.1 FORCA 

Este jogo consiste em acertar a palavra proposta, tendo como dica a quantidade de 

letras e o tema ligado à palavra. A cada letra errada, uma parte do corpo do boneco é 

desenhada na forca. O jogo termina com o acerto da palavra ou quando o corpo do 

boneco estiver completo (enforcado).  

Para jogar é bastante simples, basta clicar em uma das letras ou caracteres 

existentes no jogo. Caso a letra exista na palavra secreta, esta é inserida na lacuna 

correspondente. Caso a letra esteja errada, uma parte do corpo é inserida na forca, a 

porcentagem da nota e o número de tentativas diminuem como pode ser visto na Figura 

53. Para cada jogo existem 6 tentativas. 

 

Figura 53 - Exemplo jogo Forca.  
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13.2 PALAVRA CRUZADA 

O jogo de palavras cruzadas consiste de várias linhas, verticais e horizontais, que 

se cruzam, formando quadrados, como pode ser visualizado na Figura 54. 

 

Figura 54 - Visualização do jogo Palavra-Cruzada 

Cada linha deve ser preenchida por uma palavra que deve ser descoberta através 

de dicas dadas no jogo. Ao se preencher uma das linhas, automaticamente se preenche 

alguns quadrados das outras linhas que a cruzam, tornando mais fácil a resolução das 

mesmas. 

Para jogar basta clicar em uma linha ou coluna que deseja responder. Ao clicar, a 

pergunta referente é mostrada junto com um espaço para a inserção da palavra correta 

(Figura 55). 

 

Figura 55 - Jogando Palavra-Cruzada. 
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A cada questão respondida ou após responder todas é possível clicar no botão 

“Check crossword” para verificar se as respostas estão corretas. Pode-se, também, 

responder a todas as perguntas e então clicar no botão “End of crossword game” que 

finalizará o jogo mostrando sua pontuação. 

13.3 SECRETO 

O Secreto é uma espécie de caça-palavras que consiste de letras dispostas 

aleatoriamente em uma grade quadrada ou retangular, cujo objetivo é encontrar as 

palavras escondidas na grade de acordo com as descrições existentes. Estas palavras 

podem estar escondidas na vertical, horizontal ou diagonal dentro da grade. As palavras 

são arranjadas normalmente de modo que possam ser lidas da esquerda para a direita ou 

de cima para baixo, como mostra a Figura 56. 

 

Figura 56 - Visualização do jogo Secreto 

Para jogar basta clicar no botão “Resposta”, que fica ao final de cada pergunta ou 

descrição. Ao clicar, uma caixa de resposta aparece para a inserção da palavra. Caso 

esteja correta, a palavra aparece em vermelho na grade do jogo, como pode ser visto na 

Figura 57. Caso a resposta seja errada, a questão referente a ela persiste para que seja 

respondida novamente até que a resposta correta seja inserida.  
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Figura 57 - Jogando Secreto. 

O jogo termina assim que todas as questões foram respondidas corretamente. 

13.4 MILIONÁRIO 

Jogo semelhante ao Show do Milhão apresentado por Sílvio Santos no SBT, 

modelado no Who Wants to Be a Millionaire. 

Para jogar, clique na alternativa correspondente a resposta da questão ou 

descrição. Se em algum momento a resposta estiver errada, o jogo é encerrado. Cada 

resposta correta aumenta a pontuação exibida ao lado direito do jogo e uma próxima 

pergunta é visualizada. 

O jogo possui três opções de ajuda, situadas logo acima das questões, destacadas 

na Figura 58.  

 

Figura 58 - Opções de ajuda do jogo Milionário. 
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1. 50:50 – escolhendo essa opção, duas alternativas erradas são eliminadas, ficando 

somente uma questão errada e uma correta; 

2. Telefone – mostra a alternativa correta abaixo do quadro de pontuação; 

3. Help_People – estilo “ajuda dos universitários”, aparece a porcentagem que cada 

questão recebeu, sendo assim, aquela que tiver a porcentagem maior tem mais 

chances de ser a resposta correta. 

A opção  encerra o jogo. 

13.5 SUDOKU 

Sudoku é um quebra-cabeça baseado na colocação lógica de números. O objetivo 

do jogo é a colocação de números de 1 a 9 em cada uma das células vazias numa grade 

de 9×9, constituída por subgrades de 3×3 denominadas regiões. Cada coluna, linha e 

região só podem ter um número de cada um (de 1 a 9). Resolver o problema requer 

apenas raciocínio lógico. Os problemas são normalmente classificados em relação à sua 

realização. 

As alternativas existentes no jogo são nomeadas com a letra “A” precedida do 

número que corresponde ao espaço da grade onde ela se encontra (Figura 59). 

 

 

Figura 59 - Visualização do jogo Sudoku 

Para jogar basta clicar nos espaços correspondentes a cada alternativa para 

aparecer uma caixa de resposta. Responda a uma ou mais alternativas e então clique em 
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“Grade answers”. A cada resposta correta, o número correspondente à lógica da região é 

mostrado. Caso a resposta esteja errada, a alternativa permanece até que a resposta 

correta seja inserida. 

Após responder todas as alternativas corretamente, o jogo é encerrado, mas é 

possível preencher o restante dos espaços que não correspondem às alternativas, caso 

desejado. 

13.6 COBRAS E ESCADAS 

O jogo Cobras e Escadas é semelhante aos jogos de tabuleiro, pois a peça 

existente caminha pelo jogo de acordo com o número obtido na jogada do dado. 

Para jogar, basta escrever a resposta da questão ou descrição no espaço 

correspondente e pressionar “ENTER”. 

O jogo começa com uma peça na casa número 1, como na Figura 60. A cada 

questão respondida corretamente o dado é jogado. Caso a questão seja respondida 

incorretamente, o jogo passa para a próxima pergunta e o dado não é jogado fazendo 

com que a peça permaneça no mesmo local da jogada anterior. 

Caso a peça caia na casa onde existe a cobra, esta desliza algumas casas para 

trás. Caso a peça caia na casa onde exista a base de uma escada, esta sobe até a casa 

correspondente ao topo. 

O jogo termina quando a peça passar da casa 36. 
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Figura 60 - Visualização do jogo Cobras e escadas  

13.7 FIGURA OCULTA 

Neste jogo existe uma imagem oculta, que poderá ser descoberta após a questão 

referente a ela ser respondida corretamente, como mostra a Figura 61. Caso ainda não 

saiba a resposta da questão principal, é possível responder as outras questões existentes 

no jogo. A cada questão correta, uma parte da imagem é revelada. 

Para jogar basta responder a cada questão ou descrição escrevendo a resposta na 

caixa correspondente. Pode-se responder uma por vez ou todas e clicar em “Grade 

answers”. Cada resposta tida como correta revela uma parte da figura. 

O jogo termina quando a figura for revelada. 
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Figura 61 - Visualização do jogo Figura Oculta 
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14 CONFERÊNCIA WEB 

Conferência Web é o ato de conduzir apresentações ou encontros remotamente 

através da Internet. Antigamente, os termos web conferencing e computer conferencing 

eram frequentemente utilizados para referenciar discussões realizadas através de um 

painel de mensagens, quase sempre de forma síncrona. Hoje, os termos fazem referência 

a sistemas que permitem a comunicação em tempo real, enquanto as mensagens 

postadas recebem o nome de fórum de discussão, entre outros. 

Na conferencia web, cada participante permanece em seu próprio computador, e a 

conexão com outros usuários é feita através de um sistema central. A UTFPR, a exemplo 

de outras instituições federais de ensino, utiliza o Adobe Connect Pro® para gerenciar a 

sala virtual onde são realizadas conferências, reuniões, seminários e palestras. 

A sala virtual da UTFPR pode ser acessada através do endereço 

http://webconf.rnp.br/uab_utfpr, e as reuniões e conferências são sempre agendadas com 

antecedência pelo professor ou responsável pela reunião e avisado pelo moodle a todos 

os interessados confirmando o endereço acima e o horário. 

A Figura 62 ilustra a tela de login do participante. 

 

Figura 62 - Tela de login do usuário WebConference 

No horário combinado da reunião, o usuário deverá selecionar a opção: Entrar 

como convidado, digitar o seu nome e pressionar o botão “Entrar na sala”, para que o 
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professor ou responsável pela reunião, que já estará dentro da sala virtual, possa 

autorizar a entrada do usuário. 

Ao ser autorizada a entrada na sala será exibida uma tela semelhante aquela 

mostrada abaixo (Figura 63) onde haverá o espaço para interação entre os participantes: 

 

Figura 63 - Visualização da sala de Web Conference 

Estando dentro do ambiente virtual o participante pode: 

• Ver o conteúdo compartilhado; 

• Ouvir e assistir às transmissões de áudio e vídeo do apresentador 

(professor); 

• Participar do bate-papo; 

• Assistir apresentações em tempo real; 

• Participar das reuniões compartilhando arquivos ou usando áudio e vídeo se 

receber permissões do administrador da sala. 

O Adobe Connect Pro é uma aplicação web que roda a partir de qualquer browser 

que tenha o plugin Adobe Flash Player® instalado. 

 

 


