Manual Moodle
1. Disponibilizar Material em sua disciplina:
Caso não tenha efetuado login no sistema Moodle, entre com seu Usuário e Senha:

Acesse sua disciplina pela página inicial do curso:

Clique em “Ativar edição”:

Para enviar um arquivo para a disciplina, clique em “Adicionar uma atividade ou recurso”:

Na tela seguinte deve-se escolher a opção arquivo e em seguida acionar o botão acrescentar.

Na próxima tela você deve adicionar um nome e uma descrição para o recurso a ser adicionado. Logo abaixo no
campo "Conteúdo" você deve clicar em adicionar:

Na nova janela você deve seguir os seguintes passos: Clicar em "Enviar um arquivo", "Escolher arquivo" então você
deve selecionar em seu computador o arquivo que será postado na página.

Verifique que depois de selecionado o arquivo ele deve aparecer ao lado do botão “escolher arquivo”, e então você
deve acionar o botão de envio.

Em seguida o arquivo enviado deve estar visível no campo conteúdo.

O ultimo passo é clicar no botão Salvar e Voltar ao Curso, localizado no final da página.

IMPORTANTE: Para cada arquivo que será disponibilizado na página, será necessário repetir este
procedimento (Repetir a sequência do manual "Disponibilizar material na disciplina").

•

Caso precise atualizar ou apagar o arquivo enviado, utilize os botões abaixo:
Opção 1: Modificar o arquivo;
Opção 2: Excluir o arquivo;
Opção 3: Ocultar o arquivo.

2. Criar uma nova disciplina:
Após efetuar login no sistema, clique em seu nome:

Clique em “Criar um novo curso”:

Na seqüência digite o “Nome completo” da disciplina, o nome breve e a descrição da disciplina.

Na seqüência modifique o “Número de semanas ou Tópicos” para 20 (número de aulas no semestre);
Na “Data de início de curso”, troque a data para o primeiro Domingo do semestre letivo;

No campo “Acesso como visitante”, por padrão o sistema Moodle usa “Não permitir acesso de visitantes”, isto
significa que, alunos que não efetuarem login no sistema, não poderão ter acesso à disciplina. No mesmo campo
também poderá ser usada a opção “Permitir o acesso de visitantes, isto significa que, qualquer pessoa poderá ter
acesso ao conteúdo da disciplina;

Para finalizar clique em “Salvar mudanças”:

3. Inserir uma chave de acesso a uma determinada disciplina:
Uma chave de inscrição pode ser adicionada para que apenas quem possuir está chave tenha acesso a página da
disciplina.

Para a alteração/inserção de uma chave de acesso você deve seguir os seguintes passos:
1. Entre na página da disciplina, acesse a opção Usuários no menu localizado a esquerda.
2. Clique na opção métodos de inscrição e em seguida na opção autoinscrição.
3.Na tela seguinte localize a opção chave de inscrição, neste campo preencha os dados e salve as mudanças.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail redes@faccat.br

