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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 descrevemos o
passo-a-passo para inserir, modificar ou
mover títulos nas semanas de estudos.

Ah! Se preferir, você poderá assistir a outros tutoriais no canal
do CEAD.

Assistir
Figura 01 – Exemplo de tópicos/semanas na plataforma Moodle.

A disciplina no AVA – Ambiente
Virtual de Aprendizagem – é configurada
na forma de semana de estudos. Cada
semana de estudos corresponde ao que
é chamado de “tópico” na Plataforma.
Portanto, são abertos um determinado
número de tópicos que necessitarão ser
configurados com rótulos, recursos e
atividades avaliativas ou não.
Veja na figura 01, um exemplo
de sala de aula virtual em que os
tópicos/semanas já estão configurados,
conforme os objetivos e cronograma da
disciplina.
Podem ser inseridos o título do módulo, a data da semana ou um título do tema de estudo.

1ª ETAPA

Observe que o tópico pode ser um título para nortear o tema da semana de estudo ou apenas a referência
da semana e período. Para inserir ou modificar títulos, você deverá seguir as orientações a seguir.

PASSO 1- “ativar edição” de sua sala de aula, clicando no botão
superior direito do seu monitor.

que fica no canto

Somente o professor ou outro usuário habilitado pela equipe CEAD estarão aptos a proceder
à edição na plataforma Moodle.
Lembre-se de desativar a edição ao final dos trabalhos na plataforma. Para tanto, proceda
conforme a orientação abaixo.

2ª ETAPA

- “desativar edição” de sua sala de aula, clicando no botão
no canto superior direito do seu monitor (no mesmo local do botão “ativar”).

PASSO 2- localizar o tópico que pretende inserir identificação ou modificar;
PASSO 3- clicar no botão

para inserir ou modificar títulos das semanas.

Veja a indicação na figura 02.
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que fica

Figura 02 – Identificação do botão “edição de tópico” na plataforma Moodle.
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3ª ETAPA

PASSO 04-digitar o título desejado na caixa de texto que aparece;
PASSO 05-clicar na tecla “Enter” do seu computador para salvar o título digitado;
PASSO 06-clicar na tecla “Esc” do seu computador, caso desista de modificar.
Veja a indicação na figura 03.

Figura 03 – Exemplo da caixa de texto para inserir ou modificar título da semana de estudo na plataforma Moodle.
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Agora que você já conhece as opções de edição de títulos das semanas de estudos, ative o botão edição e comece a organizar sua
disciplina.

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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