Fórum
O módulo de atividade fórum abre espaço para discussões entre os participantes do curso, permitindo
que os participantes exponham dúvidas e debatam sobre conteúdo do curso.
1. A partir de seu ambiente de disciplina, clique em Ativar edição.

2. No tópico que desejar incluir a tarefa, clique em Adicionar uma atividade e selecione Fórum.

3. Preencha os dados de configuração do fórum.
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Nome do Fórum
Descrição
Exibir descrição na
página do curso
Tipo de Fórum

Nome que será exibido aos alunos
Texto da questão a ser discutida
Selecione a caixa de diálogo se desejar que a descrição seja exibida na página
principal do ambiente.
Selecione ‘Fórum geral’ para inserir um fórum aberto, no qual todos os
participantes podem iniciar um novo tópico à discussão.

4. Clique em Salvar e voltar ao curso.

Obs: O Fórum não possui data de início e término, portanto não é possível programar sua
abertura (ela ocorre imediatamente após sua criação).
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Abertura de tópico de discussão
1. A partir de seu ambiente de disciplina, clique no fórum criado.

2. Na tela seguinte clique em Acrescentar um novo tópico de discussão.

3. Preencha o formulário com a configuração do Fórum.
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Assunto
Mensagem
Assinatura da
discussão
Anexo
Destacado
Enviar notificações

Procure incluir um título que esclareça o principal assunto a ser debatido.
Texto da discussão
Selecione se deseja receber as mensagens do fórum por e- mail.
Opção para anexar um arquivo.
Se selecionado, destaca o tópico de discussão.
Selecione para enviar cópia da mensagem aos alunos por email.

4. Finalize clicando em Enviar mensagem ao Fórum. O tópico criado aparece no fórum como
indicado abaixo.
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Visualização
postagens

e

realização

de

1. Para visualizar as postagens feitas no fórum, clique no fórum criado no ambiente da disciplina.

2. Dentro do fórum, clique em cima do tópico que deseja visualizar.

3. As mensagens postadas são mostradas como indicado abaixo. Para responder uma mensagem,
escolha a mensagem que deseja responder e clique em Responder.

4. A mensagem escolhida para ser respondida fica indicada no topo. Digite sua mensagem no
campo Mensagem e, em seguida, confirme em Enviar mensagem ao fórum.
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Sua mensagem será publicada no fórum dentro do tópico de discussão escolhido.
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Apagar tópicos e mensagens
1. Se desejar apagar uma mensagem ou um tópico, clique em Excluir no canto inferior.

2. Clique em Continuar para confirmar que deseja excluir o tópico ou mensagem.

ATENÇÃO: Quando um tópico é excluído, TODAS as postagens feitas nele são
excluídas também. Quando uma mensagem é apagada, TODAS as respostas à
mensagem são excluídas também.

Obs: A opção de apagar qualquer tópico e mensagem é dada somente ao professor. O aluno poderá
apagar unicamente a própria mensagem e apenas por um período curto após ter feito a postagem.
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