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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, a 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 localizar a disciplina na plataforma Moodle.

Ah! Se preferir, você poderá assistir ao vídeo com estas orientações.

Assistir

Quando acessamos a plataforma Moodle é possível localizar a disciplina, seguindo alguns caminhos. Nas configurações existentes
nesta plataforma, a disciplina é entendida como “cursos”; logo, para localizá-la será necessário buscar os botões de localização de
cursos, conforme os caminhos a seguir:
Primeiro: por meio do botão “Meus cursos” na barra de navegação;
Segundo: por meio do botão “Meus cursos” no bloco “Navegação”;
Terceiro: por meio do “Resumo dos cursos” no painel central;
Quarto: por meio do campo “pesquisa” na página inicial;
Quinto: por meio do agrupamento de disciplinas.

1º CAMINHO: por meio do botão “Meus cursos” na barra de navegação
Ao fazer o login na plataforma, você terá acesso à página inicial da Moodle onde, na barra de navegação, localizada abaixo da
logo da UFJF, aparecerá o botão
, conforme demonstra a figura 01. Basta movimentar o cursor sobre o botão “Meus Cursos”;
localizar e clicar na disciplina desejada.
Figura 01: Localização do botão “Meus cursos” na Barra de navegação da Plataforma Moodle.

Nessa lista aparecerão
apenas as disciplinas
em que o professor está
inscrito. Caso não a
localize, enviar e-mail
para:
suporte.cead@ufjf.edu.br
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2º CAMINHO: por meio do botão “Meus cursos” no bloco “Navegação”.
No box de utilidades, que é a caixa vertical localizada à esquerda do monitor, você também encontrará o botão “Meus cursos” (ver
figura 02). Ele fica no bloco intitulado “Navegação” e é muito útil quando se tem inscrição em poucas disciplinas, oferecendo rapidez
na localização. Basta abrir as abas clicando no botão ; localizar e clicar na disciplina desejada.
Figura 02: Localização do botão “Meus cursos” no box de utilidades da Plataforma Moodle.
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3º CAMINHO: por meio do “Resumo dos cursos” no painel central
No momento em que se faz o login
na plataforma, aparecerá, na página
inicial, o painel central com o “Resumo
dos cursos”(ver figura 03). Nesta página,
além do acesso às disciplinas por meio
do botão “Curso”, é possível visualizálas na lista, basta clicar sobre o nome
da disciplina desejada.

Figura 03: Localização do “Resumo dos cursos” no painel central da Plataforma Moodle.

[1]

Note que as disciplinas poderão
ser listadas, conforme os três status
abaixo descritos
[1]- “Em Andamento”: são as
disciplinas que estão acontecendo
e visíveis para o professor e para
os participantes;
[2]- “Não iniciados”: são as
disciplinas em que se está inscrito,
mas que não tiveram início ainda;
[3]- “Encerrados”: são as disciplinas
que já foram finalizadas, mas estão
armazenadas na Moodle para fins
de repositório.
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[2]

[3]

4º CAMINHO: por meio do campo “pesquisa” na página inicial
Outra forma de encontrar a disciplina que deseja acesso é através da “Página inicial” (ver figura 04). Caso escolha este caminho,
basta clicar no botão “Página Inicial” localizado na barra de navegação da Moodle; localizar o campo de pesquisa e digitar o código ou
nome da disciplina; clicar no botão “vai”.
Figura 04: Localização do campo de pesquisa na “Página inicial” da Plataforma Moodle.

A busca pode ser realizada
pelo nome integral ou
parcial da disciplina.
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5º CAMINHO: por meio do agrupamento de disciplinas
Ainda na “Página inicial” é possível encontrar uma disciplina, recorrendo ao grupo a que pertence. Esse é um caminho longo,
contendo grupos e subgrupos, mas que poderá ser útil, caso não se lembre do nome ou código da mesma.
Para iniciar a busca, basta localizar e clicar no botão “Todos os Cursos”, localizado no final da lista de disciplinas (ver figura 05).
Figura 05: Localização do botão “Todos os cursos” na página inicial da Plataforma Moodle.

Na página seguinte aparecerá a opção de escolha entre os dois CAMPI da UFJF (ver figura 06); basta clicar sobre o nome do campus
em que está atuando.
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Figura 06: Identificação do agrupamento “Campus” na Plataforma Moodle.

Após escolher o campus, aparecerão os subgrupos das modalidades (ver figura 07); para abri-los, basta clicar no botão .
Cada subgrupo terá novos agrupamentos referentes às unidades, setores ou cursos. Dessa forma, se a disciplina pertencer à grade
curricular dos cursos a distância, deverá ser escolhida a opção “EAD”. Caso a disciplina pertença à modalidade presencial, deve-se
escolher a opção “Flexibilização curricular”. E se a sala de aula pertencer a um setor específico ou ao Colégio de Aplicação João XXIII,
deve-se clicar em “UFJF”.
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Figura 07: Identificação do subgrupo por modalidade estendida na Plataforma Moodle.
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No caso do Campus de Governador Valadares existe uma ressalva: na opção “UFJF-GV” encontram-se os cursos de extensão (ver
figura 08).
Figura 08: Identificação dos cursos de extensão do Campus GV na Plataforma Moodle.

Tutorial para Professores | Como Localizar uma Disciplina na Plataforma Moodle

12

Após filtrar estes primeiros subgrupos, deverão ser selecionados o nível (graduação ou pós-graduação) e a unidade/curso a que se
referem. No exemplo da figura 09, optamos por realizar uma busca por disciplina do curso presencial de Pedagogia.
Figura 09: Identificação do nível e unidade/curso na Plataforma Moodle.
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Ao acessar a unidade/curso, aparecerão os semestres; selecione aquele em que a disciplina se encontra. E por fim, clique sobre o
nome dela. Na figura 10, acessamos, para fins de exemplo, o 1º semestre do curso presencial de Pedagogia.
Figura 10: Identificação do semestre e disciplina na Plataforma Moodle.

Todas as disciplinas
do semestre existentes
na Moodle aparecerão
nesta lista.
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Ao acessar um semestre,
é possível que apareçam
disciplinas em um tom de cinza
claro e em preto (ver figura 11).
O que está em PRETO referese às disciplinas disponíveis
(abertas), às quais alunos e
professores possuem acesso.
Aquelas que estão em CINZA
são disciplinas que estão
indisponíveis (fechadas) para os
alunos, devendo ser abertas em
data prevista.

Figura 11 - Identificação de disciplinas disponíveis e não disponíveis para alunos na
Plataforma Moodle.
Exemplo de
disciplinas
fechadas
indisponíveis
para os
estudantes.

Exemplo de
disciplinas
disponíveis
para os
estudantes.

Quer saber mais?
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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