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Apresentação
Prezados docentes,
O Centro de Educação a Distância da Universidade Federal de Juiz de
Fora – CEAD-UFJF – tem auxiliado coordenadores, professores e tutores no
uso da plataforma Moodle, desenvolvendo orientações para a implementação
das ferramentas e suas funcionalidades, bem como estimulando o exercício de
práticas pedagógicas nos cursos de graduação e pós-graduação a distância ou
presenciais.
Estamos em fase de elaboração de um conjunto de tutoriais que irão compor
um guia para professores, com o objetivo de melhor auxiliar os interessados
no uso de nosso Ambiente Virtual de Aprendizagem. O guia será organizado
em três seções que apresentarão: as ferramentas para disponibilizar recursos e
propor atividades aos estudantes, as ferramentas de configuração da sala virtual
e exemplos de práticas para o ensino a distância.
O CEAD-UFJF está à disposição de todos para auxiliar na construção e
desenvolvimento de suas disciplinas na plataforma de ensino a distância. Para
tanto, conta com a equipe pedagógica, os técnicos e estúdio para gravação de
recursos audiovisuais, além da equipe de produção de material didático e técnicos
de TI; todos trabalhando para melhor atender a comunidade universitária.
Equipe Pedagógica
CEAD-UFJF, 2020.

Professor, bem-vindo ao Centro de Educação a Distância da UFJF!

Apresentamos a você um conjunto
de tutoriais para o uso do ambiente
virtual de aprendizagem adotado em
nossa Universidade. Este é o Tutorial
para Professores em que apresentamos
a estrutura da sua sala de aula virtual
na plataforma Moodle.
Ah! Se preferir,
você poderá
consultar a
“Perguntas
frequentes”
– FAQ no site do
CEAD/UFJF

Se desejar relembrar este procedimento, basta voltar às orientações do Tutorial para Professor:
como localizar disciplina na Moodle.

Verifique que, ao acessar sua sala virtual, você encontrará uma interface gráfica
parecida com a ilustrada na figura 01.
Interface gráfica pode ser entendida como o conjunto de ícones, campo de textos, imagens e
ferramentas que aparecerá na sua tela de computador.

Figura 01: Exemplo de interface da sala de aula na plataforma Moodle
Barra de configuração do usuário
Logotipo institucional

CÓDIGO - NOME DA DISCIPLINA

Barra de navegação da Plataforma Moodle

Ícones de acesso às páginas
insititucionais da UFJF

Menu rápido de configuração da Sala

Barra de navegação de sua turma
Nome da disciplina

Acessar
Lembramos que ao entrar na
plataforma Moodle, você deverá
localizar a sua turma e clicar sobre o
nome da mesma para acessar sua sala
de aula virtual.

Blocos
de utilidades
da sala de aula

Apresentação

Rótulo (texto) com a síntese do que será desenvolvido durante a semana

Descrevemos abaixo, sucintamente, as três primeiras barras que você encontrará na página
de sua disciplina. A indicação de onde cada uma se encontra você poderá rever no Tutorial para
Professores: conhecendo a estrutura inicial da plataforma Moodle.

Se desejar relembrar este procedimento, basta voltar às orientações do Tutorial para Professores: conhecendo
a estrutura inicial da plataforma Moodle.

As três primeiras barras – de configuração do usuário, de acesso às redes sociais da instituição e
de navegação da Plataforma Moodle – são, praticamente, idênticas à interface da primeira página da
Moodle. A diferença é que nelas estão inclusas:
• Nome da disciplina, na segunda barra;
onde é possível ter acessos rápidos às principais informações da turma,
• Botão
tais como: participantes, notas e diversas atividades, que já foram realizadas pela turma.
• Menu rápido de configuração da sala, onde você pode:
» [1]- Ativar ou desativar a edição de sua sala de aula;
» [2]- Ocultar ou mostrar os blocos de atividade;
» [3]- Alterar a forma de visualização da sala na tela do seu computador, com as opções de
visualização padrão ou tela cheia.
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Figura 02 – Localização do botão “este curso” na barra de navegação da Plataforma Moodle

[1]
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[2]

[3]

Dica
Note que sempre que estiver navegando na sua turma e precisar acessar a lista de participantes (pessoas) ou visualizar um relatório de nota de uma
dada atividade, você poderá acessar este botão
na barra de navegação da Moodle. Ele funciona como se fosse um atalho.
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A quarta barra – navegação da sua turma – também é uma novidade nesta interface. Nela, para cada página da sua turma que você
acessar, aparecerá uma espécie de roteiro da trajetória feita na plataforma. Logo, se você posicionar o cursor de seu mouse sobre as
palavras/expressões que lá aparecem, perceberá que estas indicam os caminhos já percorridos por você até aquele momento. Se desejar
retornar a alguma página, terá esta barra como opção. Veja a indicação da figura 03 a seguir.
Figura 03 – Localização da “barra de navegação da sua turma” (sala virtual) na Plataforma Moodle.

Note que o mouse destacou a página em
que o usuário deseja retornar; bastará
clicar sobre ele e será redirecionado.

Os blocos de utilidades também são chamados de “caixas de utilidades” e aparecem no canto esquerdo de sua sala de aula.
Sempre que é aberta uma turma (sala virtual) na Moodle, um conjunto de blocos de utilidades fica disponível, seguindo um padrão
de cursos do CEAD-UFJF. Os principais blocos de utilidades e suas funções estão dispostos a seguir:
Tutorial para Professores | Conhecendo a Estrutura de Uma Sala de Aula Virtual do Moodle

8

Bloco “Navegação”

Bloco “Administração”
O bloco “administração” é muito importante na
sua sala de aula, pois é por meio dele que você
mudará as configurações que desejar. Portanto, é
necessário que se tenha certeza do que se precisa
e de como fazer.
Neste bloco, aparecem diferentes recursos dentre
os quais:

O bloco “navegação” é uma espécie de
sumário de todos os espaços existentes em
sua sala de aula. Estes espaços aparecem
no bloco de navegação na forma de links
e, clicando em qualquer um, você será
direcionado à página que escolheu.

•

Editar configurações estruturais de sua sala
de aula;

•

Ativar ou desativar edição dos recursos e
atividades que deseja inserir em sua sala;

•

Usuários: identificar, criar ou deletar grupos
de usuários;

•

Importar ou exportar arquivos;

•

Acessar o banco de questões para montar atividades;

•

Fazer avaliação de alunos, por meio do link Notas;

•

Fazer backup dos materiais da disciplina como forma de segurança;

•

Gerar relatórios de acesso, participação e notas dos usuários;

•

Consultar ou configurar o livro de notas, organizando a distribuição de pontos de suas
atividades;

Saiba mais sobre o bloco de administração acessando o Tutorial para Professores: conhecendo o
livro de notas.
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A sua sala de aula, propriamente dita, está no bloco central da tela de seu computador, agregando um conjunto de informações com
layout padrão, predeterminado pelo CEAD-UFJF. Este padrão tem por objetivo manter a identidade institucional das disciplinas oferecidas
na Plataforma Moodle, mantendo o formato de apresentação, disposição dos recursos para apresentação de conteúdos e de atividades
num arranjo semanal, deixando a sala de aula com aspecto de fácil navegabilidade para o usuário.
Layout é o esquema em que área destinada à sala de aula, seguirá o mesmo arranjo para disposição das informações.

Note, na figura 04, um exemplo do layout de uma sala de aula. Nele temos os seguintes elementos:
• [1] box, em cor, com o nome da disciplina em destaque;
• [2] disposição das semanas de estudo, cujo conteúdo e atividades ficam agregados a cada uma, conforme o seu planejamento
de ensino;
• [3] box, em cor, da semana acessada pelo usuário;
• [4] rótulo com apresentação ou síntese da semana acessada pelo usuário;
• [5] ícones para acesso aos recursos onde ficarão dispostos os conteúdos para semana de estudos;
• [6] ícones para acesso às atividades, avaliativas ou não;

Tutorial para Professores | Conhecendo a Estrutura de Uma Sala de Aula Virtual do Moodle

10

Figura 04 – exemplo do layout de sala virtual na Plataforma Moodle.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

{

Ícones de recursos para
conteúdos e atividades.

Agora que você já conhece a estrutura da sua sala de aula na Moodle, ative o botão “edição” e comece a organizar as semanas de
estudo de sua disciplina. Você poderá fazer isso, acrescentando recursos e atividades, conforme seu plano de ensino. Quer saber como?
Acesse nosso Tutorial para Professor: conhecendo as ferramentas e suas funcionalidades, onde apresentamos as ferramentas de edição
e suas funcionalidades.
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Quer saber mais?
Acesse as orientações para o uso da Plataforma Moodle por Cursos Presenciais, disponível em:
http://www.cead.ufjf.br/2009/03/16/orientacoes-para-o-uso-da-plataforma-moodle-por-cursos-presenciais/
Você também pode assistir a todos os tutoriais apresentados pela professora virtual, Alice; basta acessar o canal do
CEAD-UFJF no YouTube. Veja o endereço: http://www.cead.ufjf.br/sou-professor/#tabs-tutoriais-moodle
Este tutorial foi produzido pela equipe pedagógica, em parceria com a equipe de Produção de Materiais Didáticos.
Esperamos ter ajudado nesta etapa.
Caso necessite de auxílio para criar sua sala de aula virtual, entre em contato com a equipe pedagógica por meio
do endereço equipepedagogicacead@gmail.com ou com o Suporte Técnico, no e-mail suporte.cead@ufjf.edu.br.
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