Importar conteúdo
No Moodle/Stoa os ambientes de alguns anos anteriores são arquivados. Os alunos, monitores
e docentes continuam inscritos e as interações no ambiente se preservam. Recomenda-se criar
um novo ambiente para o oferecimento do ano corrente e "importar" os recursos e atividades
de ambientes de oferecimentos passados. Para importar recursos e atividades de ambientes
passados, siga os passos:

1. Acesse o ambiente novo (para o qual se deseja importar o conteúdo).
2. No menu lateral clique em Importar.

3. No campo de busca, digite o nome curto do ambiente ou a sigla da disciplina do qual se quer
os conteúdos importados. Selecione o ambiente e clique em Continuar.

O nome curto é aquele que aparece na parte superior do ambiente (quando se está nele)
como indicado abaixo no retângulo vermelho.

4. Escolha as atividades, recursos ou blocos laterais que se deseja importar para o ambiente
novo e clique em Próximo.

5. Uma lista de conteúdo do ambiente aparecerá. Selecione os conteúdos que desejar.
Observação: NÃO selecione o Avisos, pois o mesmo será criado automaticamente no novo
ambiente. Se estiver selecionado, clique para desmarcá-lo.

Avisos

6. A próxima tela mostra os itens que foram selecionados para confirmação. Confirme
clicando em Executar a importação.

7. A importação está concluída e os recursos e conteúdos aparecem no ambiente para o qual
foram importados.

É possível importar somente de ambientes nos quais se está inscrito como Docente.

Atualizando datas de tarefas importadas
1. Clique em Editar Configurações, na tarefa em que se deseja mudar a data.

2. No recurso Disponibilidade, altere as datas de entrega.

3. Em seguida, clique em Salvar e voltar ao curso.
4. Repita a operação nas demais Tarefas que se deseja reutilizar.

Para maiores informações sobre o Importar conteúdo, acesse:
http://wiki.stoa.usp.br/Ajuda:Moodle/Docentes#Importar_conte.C3.BAdos_de_anos_passados.
Em caso de problemas contate o LAE (labapre@usp.br).
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