Arquivos
Há duas formas de incluir um arquivo no ambiente virtual de aprendizagem: o simples e o
completo.

Simples
Arraste o arquivo do Gerenciador de Arquivos de seu computador (Windows Explorer, por
exemplo) para o Tópico desejado em seu ambiente.

Completa
1.

A partir do ambiente da disciplina, clique em Ativar edição.

2. Os tópicos agora apresentarão listas de recursos e atividades disponíveis no sistema.
Clique em Arquivo.
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3.

Preencha os itens necessários, de acordo com a configuração que deseje.

Geral

Nome
Descrição
Exibir descrição na
página do curso

Nome que aparecerá para o aluno. Campo obrigatório.
Espaço para texto explicativo sobre o arquivo.
Selecione caso queira que o texto explicativo apareça na página principal do
curso.
Clique no ícone Adicionar, como destacado em vermelho da figura acima.
Selecione Enviar um arquivo. Clique no botão Escolher arquivo. Selecione o
arquivo em seu computador. Clique no botão Enviar este arquivo.

Selecionar
arquivos
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Aparência

Define como o arquivo será exibido.
Automático: A melhor opção de exibição para o tipo de arquivo é selecionado
automaticamente (*).
Embed: O arquivo é exibido dentro da página, abaixo da barra de navegação em
conjunto com a descrição do arquivo e todos os blocos (*).

Exibir

Forçar download: O usuário é solicitado a baixar o arquivo (*).
Abrir: o arquivo é aberto automaticamente e exibido na janela do navegador.
Em pop-up: O arquivo é exibido em uma nova janela do navegador, sem menus ou uma
barra de endereços (*).
* Informações copiadas da Ajuda do Moodle.

Mostrar tamanho
Mostrar tipo
Exibir data de
envio/modificação

Apresenta o tamanho do arquivo junto ao nome
Apresenta o tipo de arquivo junto ao nome
Exibe a data de envio/modificação do arquivo

Configurações comuns de módulo

Disponibilidade

Define se o arquivo estará disponível ou oculto.

Número de
identificação do
módulo

O Número ID identifica a atividade para fins de cálculo de avaliação. Se a
atividade não estiver inclusa em nenhum cálculo de avaliação então o campo
do Número ID pode ser deixado em branco.
O Número ID também pode ser definido na página de edição do cálculo das
notas no livro de notas, embora ele só possa ser editado na página de
atualização da atividade.
Informações copiadas da Ajuda do Moodle.
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Restringir acesso

Cliquem em Adicionar restrição.
Em seguida escolha a restrição que se aplica.

Conclusão de atividades no curso
A Conclusão de atividade se aplica se for de interesse manter um controle do que o aluno acessa
no sistema. Cada atividade ou recurso devem ser configurados como Mostrar atividade como
concluída quando as condições forem satisfeitas para que os dados sejam inclusos no relatório.

Observação.
Para que esta opção funcione, é necessário que a opção Sim em Editar Configurações /
Acompanhamento de conclusão esteja selecionado.

4.

Para finalizar clique em Salvar e voltar ao curso.
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