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1. Apresentação
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – Ambiente de
Aprendizagem Dinâmico Modular Orientado a Objetos) é um ambiente virtual de aprendizagem
(AVA) de uso livre, largamente utilizada por diversas instituições de ensino ao redor do mundo. No
UniPinhal, este ambiente encontra-se em uso deste 2015, ocasião em que esta Instituição de
Ensino Superior (IES) passou a vislumbrar o uso das novas tecnologias da informação e da
comunicação (NTICs) em seus processos de ensino e aprendizagem.
Desde então, o Moodle passou a ser utilizado como uma ferramenta cotidiana no âmbito
escolar, auxiliando professores e alunos em suas rotinas acadêmicas. Especificamente, ao longo
destes anos, esta plataforma serviu de apoio para a oferta de:
• disciplinas de cursos de graduação, oferecidas integralmente ou parcialmente no formato
online;
• disciplinas de cursos de pós-graduação, oferecidas integralmente ou parcialmente no
formato online;
• disciplinas de nivelamento disponibilizadas a alunos ingressantes;
• minicursos dedicados a alunos atendidos por esta IES;
• atividades de extensão voltadas para pessoas da comunidade regional;
• investigações científicas que envolveram alunos e professores deste Centro Universitário;
• atividades voltadas à avaliação institucional.
No escopo supracitado, também é preciso destacar a importância deste ambiente durante o
período mais crítico da pandemia de Covid-19, durante os anos de 2020 e 2021. De fato, através
do uso deste AVA, foi possível manter as rotinas acadêmicas de todos os cursos do UniPinhal,
minimizando assim as perdas no ensino no decorrer deste intervalo de tempo.
Este texto, por sua vez, pretende fornecer ao professor que utiliza este ambiente um guia
“rápido”, formado por pequenos tutoriais, que serão úteis ao desenvolvimento de suas atividades
de ensino realizadas com o apoio do Moodle. Além deste guia, o professor também encontrará à
sua disposição um conjunto de tutoriais em vídeo, que de forma complementar tornarão o uso
deste AVA mas claro e produtivo. Finalmente, cabe destacar que este não é um guia definitivo,
mas um ponto de partida para a construção coletiva de uma referência que pretende contribuir
para a facilitação do uso de novas tecnologias nos processos educativos realizados no âmbito
desta instituição.
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2. Passos iniciais
2.1 Acessando o Moodle pela primeira vez
Para acessar o Moodle pela primeira vez, é importante seguir os passos abaixo.
1. Abra o seu navegador de internet preferido (Chrome, Internet Explorer, Fire Fox, etc.) e digite o
endereço da Plataforma Moodle do UniPinhal: ead.UniPinhal.edu.br (sem www). Tecle “Enter”
para acessar a página do Moodle.

2. Na página que foi aberta, observe os campos “Identificação de usuário” (a) e “Senha” (b).
Preencha estes campos com o seu nome de usuário do Moodle e sua senha de acesso ao
Moodle, que foram fornecidos a você pelos administradores da plataforma. A seguir, clique em
“Acessar”.
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3. Após realizar o acesso à Plataforma, você verá o seu “Painel”.

O painel é o seu ponto de partida no uso da plataforma Moodle. Nele você pode observar,
no canto superior esquerdo (a), o nome do usuário que acessou o AVA (seu nome), bem como
verificar a existência de notificações e mensagens (b). Ao clicar sobre o seu nome você terá
acesso a mais algumas opções do seu painel. Este painel também é personalizável. Você pode
5

mudar seu layout, de acordo com seus critérios, clicando sobre o botão “Personalizar esta página”
(c).
Mais ao centro e à esquerda desta tela você poderá observar os cursos ou disciplinas nos
quais se encontra inscrito (g). Clique sobre qualquer um dos cursos para poder acessá-lo.
O Moodle também permite que você armazene arquivos particulares neste AVA. Você pode
ver e gerenciar seus arquivos na seção “Arquivos privados” (d) que aparece no lado direito da tela.
Observe agora o canto inferior direito desta tela. Neste local estão indicados os usuários
que, neste momento, encontram-se acessando o sistema (e). É possível enviar mensagens para
quaisquer usuários clicando sobre o pequeno balão (f) à direita do nome do usuário.

2.2 Verificando seu perfil
Clique agora sobre seu nome, que aparece no canto superior direito da tela, e selecione a
opção “Perfil”.

A tela de “Perfil” mostra informações importantes sobre sua conta de usuário do Moodle.
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Nesta tela você pode observar o seu e-mail cadastrado nesta plataforma (a), os cursos nos
quais se encontra inscrito (b), um QR-Code (c) para acessar o Moodle através de um dispositivo
móvel (smartphone ou tablet), além de outros relatórios.
2.3 Alterando sua senha de usuário
Ao ser cadastrado neste AVA, é gerada uma senha inicial para acesso à plataforma. Tratase de uma senha automática, que deve ser trocada por outra conhecida apenas pelo próprio
usuário. Para alterar sua senha, clique sobre seu nome e selecione “Preferências”.
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Na tela que se abre, selecione a opção “Mudar a senha”.

A seguir, para alterar sua senha, digite a senha atual (a), a nova senha (b) e repita esta
nova senha (c). Clique sobre o botão “Salvar mudanças”.
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2.4 Enviando mensagens a outros usuários
Você pode utilizar o Moodle como uma ferramenta de comunicação assíncrona, enviando
mensagens a outros usuários, as quais serão posteriormente lidas e/ou respondidas. Para tanto,
clicando sobre seu nome, selecione a opção “Mensagens”.
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Na tela aberta, selecione o destinatário de sua mensagem e escreva-a.

Clique sobre o “avião de papel” no canto inferior direito da tela para enviar a mensagem.
2.5 Saindo da plataforma
Para sair da plataforma clique sobre o seu nome e selecione a opção “Sair”.
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3. Editando uma disciplina (fundamentos)
Antes de expor propriamente alguns procedimentos para edição de conteúdos neste AVA,
cabe deixar claro que este texto não pretende discutir exaustivamente todo o potencial da
plataforma. Para tanto, seria necessário elaborar um documento relativamente grande e
complexo, o que tiraria desta proposta o seu caráter introdutório. De fato, a ideia deste documento
é servir de introdução ao uso do ambiente, consolidando a competência do professor no uso desta
ferramenta através de estratégias complementares. Assim, conforme previamente apresentado, a
plataforma Moodle do UniPinhal será apresentada aos docentes desta Instituição também sob
outras formas.
Encontra-se disponível, no AVA, um minicurso que apresenta conceitos complementares a
este texto de maneira prática, permitindo que o docente aprenda a usar o ambiente enquanto
opera sobre o mesmo. Todos os professores são automaticamente inscritos neste curso quando
são cadastrados na plataforma.
Há, também, um conjunto de tutoriais em vídeo que apresentam de forma mais detalhada
(e didática) os elementos disponíveis no Moodle. Recomenda-se fortemente que todos os
professores assistam os vídeos disponíveis. Os links para estes vídeos serão mostrados ao longo
do texto.
Para editar os conteúdos de uma disciplina, selecione-a em seu painel de usuário.

Uma disciplina somente poderá ser editada se o modo de edição estiver ativo. Observe a
figura abaixo e clique sobre “Ativar edição”.
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A disciplina entrará no modo de edição, conforme mostra a figura abaixo. Para sair do modo
de edição clique sobre “Desativar edição”.
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3.1 Recursos e atividades
Antes de iniciar a edição de uma disciplina ou curso no Moodle, é importante conhecer duas
definições: “recursos” e “atividades”. “Recursos” são elementos digitais através dos quais o
professor pode disponibilizar conteúdos aos alunos. Alguns tipos de recursos são “arquivos”,
“pastas” e “URLs” (links). Por sua vez, “Atividades” são elementos digitais através dos quais o
professor de uma disciplina interage com seus alunos. Alguns tipos de atividades são “fóruns”,
“chats” e “questionários”. As subseções seguintes descrevem alguns destes elementos
disponíveis no Moodle do UniPinhal.
3.2 Seções
Uma disciplina no Moodle geralmente é subdividida em seções. Dessa forma os recursos e
atividades podem ser organizados de maneira adequada. Recursos e atividades devem ser
inseridos em seções específicas, contribuindo para a organização da disciplina. A figura a seguir
mostra um exemplo de divisão de uma disciplina em seções.

3.3 Disponibilizando arquivos
“Arquivo” é um dos tipos de recurso mais simples que estão presentes no Moodle. Um
arquivo pode ser caracterizado por um texto, uma apresentação, uma imagem, um vídeo, um
áudio, etc. A seguir é apresentada a forma de inserção de um arquivo, no caso um texto em
formato “pdf”, no Moodle.
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Ative o modo de edição na disciplina onde pretende inserir o arquivo. Selecione a seção
onde o arquivo deve ser colocado e, a seguir, clique sobre “Adicionar uma atividade ou recurso”
nesta seção.

Selecione a opção arquivo na nova janela.

Você deve fornecer um nome que indique um contexto para o arquivo que pretende inserir
(a). Opcionalmente, você pode fornecer uma descrição (b) para o arquivo. Você também pode, por
opção, mostrar a descrição do arquivo ao usuário/aluno. Finalmente, clique e arraste o arquivo
para a região indicada no Moodle (c). Clique sobre “Salvar e voltar ao curso” no final da página.
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Observe o resultado da inserção do arquivo na seção.

Desative o modo de edição caso não pretenda realizar outras alterações na disciplina.
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3.4 Criação de pastas para a disponibilização de arquivos
Muitas vezes a inserção de arquivos através do procedimento descrito na subseção 3.3 não
é a melhor opção. Quando, por exemplo, vários arquivos devem ser inseridos e agrupados (ou
classificados), o recurso “Pasta” mostra-se mais adequado.
Para utilizá-lo, com o modo de edição ativado, escolha a seção para a criação de uma
pasta e clique sobre “Adicionar uma atividade ou recurso”. Selecione a opção “Pasta”.

De forma semelhante ao que foi feito para o recurso “Arquivo”, determine um nome para
este recurso (a). Opcionalmente, indique uma descrição para a pasta (b). Clique e arraste os
arquivos que devem ser guardados nesta pasta conforme indicado na figura a seguir (c).
Opcionalmente você também pode criar uma pasta dentro de outra (d), se necessário, para
melhor organizar os conteúdos. Clique sobre “Salvar e voltar ao curso” no final da página.
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Observe a pasta criada.

Clique sobre o nome da pasta e observe o resultado final.
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Note que, dentro da pasta, existe uma opção para editá-la, acrescentando ou removendo
arquivos, através do botão “Editar”.

3.5 Disponibilização de links (URLs) para conteúdos externos
Embora o Moodle permita a inserção de quaisquer arquivos na plataforma, nem sempre
isso é conveniente. Podemos citar o caso em que um arquivo é muito grande e, portanto, deve ser
armazenado em outro local (“nuvem”, “Drive”, “DropBox”, etc.) para economia do espaço em disco
disponível no servidor do Moodle (este AVA possui muitos usuários e o espaço para
armazenamento de conteúdos é limitado). Além disso, há casos em que um conteúdo a ser
apresentado aos alunos já está disponível em outro local (um vídeo no “YouTube”, por exemplo) e,
portanto, não há necessidade (ou autorização) para copiá-lo no Moodle do UniPinhal.
Neste caso, podemos fazer uma referência ao conteúdo externo através do recurso “URL”.
Através deste recurso, ao invés de inserir um conteúdo propriamente no AVA, indicamos apenas
um link para o local onde se encontra o conteúdo. Dessa forma, o usuário do Moodle terá acesso
ao material externo ao clicar sobre seu respectivo link. Este é o mesmo princípio que realizamos
ao navegar através de sites da internet.
Como exemplo, vamos inserir um link para um vídeo que se encontra no “YouTube” em
uma seção de nossa disciplina. Para inserir uma URL, clique sobre “Adicionar um recurso ou
atividade” e selecione a opção “URL”.
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Como realizado previamente, indique um nome adequado para este recurso (a). Neste
momento é importante ter anotado o link do vídeo que pretende-se disponibilizar no Moodle. Insira
este link no campo “URL externa” (b). Opcionalmente apresente uma descrição para o conteúdo
do link (c). Clique sobre “Salvar e voltar ao curso” no final da página.
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Observe o resultado obtido. Clique sobre o link inserido.

3.6 Outros recursos e atividades disponíveis
As subseções 3.3, 3.4 e 3.5 apresentaram alguns recursos presentes neste AVA. Fica
claro, através dos roteiros apresentados, que existe uma relativa mecanização na edição de
conteúdos nesta plataforma. Assim, de forma a expor mais recursos e atividades disponíveis, de
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forma prática e didática, a seção seguinte apresenta links para alguns tutoriais em vídeo que
apresentam o Moodle e suas funcionalidades com mais detalhes.
1. Tutoriais em vídeo
Conforme previamente apontado, este documento tem um escopo introdutório, sendo a
capacitação do professor para uso da plataforma complementada através de outros elementos.
Assim, nesta seção, são indicados tutoriais em vídeo que apresentam um maior alcance em
relação a este texto. Dessa forma, através dos vídeos cujos links são apontados a seguir, os
principais recursos e atividades presentes no Moodle 3.9 são tratados de maneira mais intensa.

1.Acessando a Plataforma Moodle
https://youtu.be/L73nlG5lK98
2. Alterando a senha de acesso ao Moodle
https://youtu.be/C0L_Ia3PTxM
3. Tour inicial sobre o Moodle do UNIPINHAL
https://youtu.be/xhjzzzcvydo
4. Criando um curso na Plataforma Moodle 3.9
https://youtu.be/69ko762Sy84
5. Disponibilizando um arquivo para os alunos
https://youtu.be/_KYUDSkcwu4
6. Criando uma pasta no Moodle
https://youtu.be/5MHfGz0Utvk
7. Inserindo um link (URL) no Moodle
https://youtu.be/bCeqmF6g3Cs
8. Editando um texto multimídia no Moodle
https://youtu.be/3pSQsG-SYHU
9. Inserindo uma tarefa no Moodle
https://youtu.be/AbUruo6bCAc
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10. Uso do Fórum e da Sala de Bate-Papo
https://youtu.be/p_IpOyZxuG0
11. Editando os tópicos de uma disciplina
https://youtu.be/82M3D_1_i0Q
12. Ocultando e exibindo tópicos, recursos e atividades
https://youtu.be/x6i_jyhyjbk
13. Inscrevendo participantes na disciplina
https://youtu.be/iPlxAECBr48
14. Fazendo uma cópia de segurança da disciplina
https://youtu.be/ZA-zR5BIGsc
15. Criando um banco de questões no Moodle 3.9
https://youtu.be/T-1wMn6byzI

16. Treinamento para uso do Moodle 3.9 (27/01/2021)
https://drive.google.com/file/d/1AE8IIUz6kppxgEt9x7GbMm8bUclqVhuc/view
2. Minicurso online na Plataforma Moodle
Todo professor do UniPinhal, ao ser cadastrado na plataforma Moodle, é automaticamente
inscrito no minicurso “Utilização da Plataforma Moodle 3.9”. Neste minicurso o professor, além de
ter à sua disposição tutoriais a respeito do uso deste AVA, tem a possibilidade de praticar a
construção de suas disciplinas. A figura seguinte mostra como acessar o minicurso a partir do
painel do professor.
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Logo no topo do minicurso o professor tem acesso às ferramentas de comunicação
(síncrona e assíncrona), através das quais ele pode interagir com outros professores e com os
gestores do AVA.
Importante:
- Ferramenta de comunicação síncrona: é um instrumento onde a comunicação ocorre
simultaneamente entre duas ou mais pessoas (por exemplo, como em um telefonema ou
videoconferência).
- Ferramenta de comunicação assíncrona: é um instrumento onde a comunicação ocorre em
tempos distintos entre duas ou mais pessoas (por exemplo, como em um fórum de discussões ou
e-mail).
A figura seguinte mostra as duas principais ferramentas de comunicação entre usuários do
Moodle: o fórum de discussões e a sala de bate-papo (ou chat).
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Abaixo das ferramentas de comunicação encontram-se os tutoriais em vídeo produzidos
para auxiliar o professor durante a modelagem de suas disciplinas.

A seguir, o professor encontra um modelo de disciplina, previamente configurado para uso
no Moodle 3.9, que pode ser utilizado pelo docente caso considere adequado à sua realidade.
Este modelo não deve ser considerado um “padrão”, mas apenas uma sugestão de forma a
orientar o professor em seu momento inicial no uso deste ambiente.

24

Na sequência, é apresentado um QR-Code através do qual o professor pode acessar este
AVA a partir de um dispositivo móvel (smartphone ou tablet).

A seção seguinte apresenta o modelo disponibilizado para construção de uma disciplina.
4. Modelo proposto para uma disciplina online
Esta seção apresenta um modelo para construção de uma disciplina no Moodle do
UniPinhal, que encontra-se acessível a todos os professores da Instituição. Conforme mencionado
previamente, trata-se de uma sugestão, que tem por objetivo auxiliar o professor em seus
primeiros passos no uso deste ambiente.
No topo desta estrutura temos as ferramentas de comunicação assíncrona (“Fórum de
discussões”) e síncrona (“Sala de bate-papo”). A princípio, professores e alunos podem usar
livremente estas duas ferramentas. Por sua vez, o “Fórum de notícias” é uma ferramenta através
da qual apenas o professor pode deixar mensagens aos alunos. Assim, no Fórum de notícias os
alunos apenas poderão ler as mensagens postadas pelo professor.
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Na sequência, esta estrutura apresenta uma seção dedicada à disponibilização das notas
de aula do professor. Atualmente, através do uso das novas tecnologias digitais, instrumentos
usados durante muito tempo, tais como giz e lousa, assumem um papel secundário no ensino,
abrindo espaço para arquivos digitais multimídia. Dessa forma, esta seção representa um espaço
onde o professor pode tornar acessível aos alunos seus roteiros (ou notas) de aula.

Esta estrutura é complementada através de seções nas quais o professor pode:
• propor atividades extra-classe, a serem desenvolvidas pelos alunos fora do ambiente
acadêmico;
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• recomendar materiais bibliográficos úteis ao desenvolvimento da disciplina;
• indicar vídeos de apoio;
• disponibilizar materiais diversos, em formato multimídia;
• apresentar instrumentos de avaliação.

5. Contatos para suporte
Os suportes técnico e pedagógico para o uso da plataforma pode ser realizado através dos
seguintes e-mails:
• moodle@UniPinhal.edu.br (Jean)
• eng_UniPinhal@hotmail.com (Prof. Tarcísio)

Elaborado pelo
Prof. Dr. José Tarcísio Franco de Camargo
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