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1. Introdução 

Este manual é uma orientação para os alunos do UNIPLAN. Ele tem como finalidade trazer 
orientações sobre a utilização do Ambiente Virtual Moodle. 
 

O Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem – AVA criado com o objetivo de ser uma 
plataforma de cursos a distância. Com este material queremos orientar você em seus primeiros passos 
dentro da plataforma Moodle para melhor compreensão acerca dos seus recursos.  
 

2. Acesso ao Ambiente Moodle 

O acesso ao sistema Moodle é feito através do Portal Acadêmico. 
 

 
 

3. Minha Página Inicial 

Após o acesso o sistema disponibiliza a relação de disciplinas que o aluno está matriculado. 

 

 

4. Visualização e Edição do Perfil 
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Para visualizar o Perfil Virtual no Moodle, o aluno deve clicar no botão em formato de 
circunferência, no canto superior direito da tela e, em seguida, clicar no item Perfil. Neste campo, é 
possível visualizar todos os dados registrados, em um semestre letivo, respectivo aos dados utilizados 
no acesso pelo Portal Acadêmico. 

   

 
Além de visualizar seus dados, é possível fazer algumas edições, como personalizar sua foto de 

Perfil, clicando no botão Modificar Perfil. 

 

4.1. Acrescentar foto ao perfil 

Ao clicar no botão Modificar Perfil, é possível acrescentar uma foto ao seu perfil. Para isso, no 
campo chamado Nova Imagem, clique (ou arraste uma imagem válida) no item Você pode arrastar e 
soltar arquivos aqui para adcioná-los. 

Antes de acrescentar uma imagem, atenda algumas observações para atualizar corretamente o seu 
perfil: 
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 O formato de foto aceito no MOODLE é .JPEG, .GIF ou .PNG; 

 O tamanho máximo da imagem que deseja acrescentar como imagem é de 600 Mb. 

Finalizado este procedimento, clique no botão Atualizar Perfil. 
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5. Acesso as disciplinas do curso 

Ao acessar as disciplinas do seu curso você terá disponível diversos tipos de materiais de estudo. 
Estes materiais podem estar em formato PDF e/ou vídeo. 

5.1.  Acesso ao Livro Texto 

 

 

 

5.2. Acesso as vídeo aulas 

As vídeo aulas podem ser acessadas clicando no link Vídeo Aula, conforme imagem abaixo: 
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6. Navegação 

A barra de navegação do MOODLE, figura abaixo, exibe o histórico de navegação do usuário dentro 
do ambiente do curso. Para retornar a uma página anterior, utilize esta barra de navegação do 
ambiente, evitando utilizar o botão Voltar (Back) do seu navegador de internet, evitando ocasionar 
erros ao tentar retornar à página anterior. 

 

7. Fórum de Discussão 

Em um fórum de discussão, é desenvolvido um espaço para a realização de debates sobre 
determinados assuntos. Por meio dessa ferramenta, os alunos têm a oportunidade de compartilhar 
as suas dúvidas, ajudar a solucionar os questionamentos dos colegas e a construir, coletivamente, 
vários tipos de conhecimento. 

  



 

UNIPLAN - Centro Universitário Planalto do Distrito Federal 
SEDE: Av. Pau Brasil - Lote 2 - Águas Claras - Brasília/DF 

 

 

 

7.1. Acrescentando um novo tópico no Fórum 

Para acrescentar um novo tópico de discussão, clique no botão Acrescentar um novo tópico de 
discussão. Na próxima página, preencha os campos existentes e, após, envie a sua mensagem clicando 
no botão Enviar mensagem ao fórum. 
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7.2. Responder a um tópico existente no Fórum 

Para responder a um tópico já existente, clique sobre o título do tópico, como mostra a figura abaixo. 

 

7.3. Respondendo a uma mensagem de fórum 

Após acessar um tópico de mensagem de fórum, verifique a mensagem que deseja responder e clique 
no link Responder. Será aberta uma nova janela para que você possa incluir a sua mensagem e enviá-
la ao fórum. 



 

UNIPLAN - Centro Universitário Planalto do Distrito Federal 
SEDE: Av. Pau Brasil - Lote 2 - Águas Claras - Brasília/DF 

 

 

 

7.4. Observações sobre os fóruns 

 A intenção de criar um novo tópico de discussão em um fórum é iniciar um novo assunto. Portanto, 

só faça isso se este for seu objetivo. Procure respeitar a temática de um fórum, postando somente 

mensagens relativas ao mesmo. Caso seu assunto de interesse já exista em um 

fórum, simplesmente acesse o tópico do mesmo e clique em Responder. Nesse caso, você fará sua 

contribuição, respondendo na mensagem do usuário que criou o tópico. Esse procedimento 

facilitará a interação do grupo e evitará que existam tópicos repetidos e discussões paralelas num 

mesmo fórum. Reflita para ter o cuidado ao criar um tópico, fazendo isso somente quando houver 

necessidade, questionando-se a respeito da relevância das suas contribuições para o grande grupo. 

 

 Ao acessar cada fórum existente no ambiente do curso, você tem a possibilidade de controlar o 

envio das mensagens postadas no respectivo fórum para o seu e-mail pessoal cadastrado no 

MOODLE. Dessa forma, você pode determinar a maneira que achar mais acessível. Para isso, 

ao acessar um dos fóruns do curso, clique sobre o link Suspender o recebimento de mensagens 

deste fórum via e-mail, que indica a sua ação, localizado no bloco Administração do fórum. Se 

esta função estiver ativada e você deseja receber novamente as mensagens deste fórum no seu e-

mail, neste mesmo local, clique sobre o link Receber as mensagens via e-mail.  

8. Sala de entrega - Envio de arquivo 

Para enviar seu arquivo, acesse o link da tarefa na área de trabalho do curso. Na próxima página clique 
no botão Adicionar arquivo, na próxima tela é possível buscar o arquivo já salvo no computador. Feito 
isto, clique no botão Salvar mudanças para assim submetê-lo na sala de entrega. 
 



 

UNIPLAN - Centro Universitário Planalto do Distrito Federal 
SEDE: Av. Pau Brasil - Lote 2 - Águas Claras - Brasília/DF 

 

 

 

Obs: Caso já tenha submetido um arquivo na sala de entrega e você desejar submeter outro, clique no 
botão Editar o documento enviado, nesse momento você poderá alterar o arquivo já enviado, ou 
enviar mais arquivos, caso seja permitido. 

 
8.1. Conferindo o envio de arquivo 

  
Para certificar-se de que seu arquivo foi devidamente submetido em uma sala de entrega, seja de envio 
de arquivo único ou de dois ou mais arquivos, acesse novamente o link da tarefa na área de trabalho 
da disciplina. Após, você visualizará o link do arquivo enviado, conforme o exemplo abaixo. 

  
8.2. Sala de entrega - texto online 

Neste tipo de atividade é possível editar um texto online, no próprio ambiente MOODLE, utilizando os 
recursos disponíveis. 

Para editar seu texto online, acesse o link da tarefa na área de trabalho do curso. Para iniciar o seu 
texto, clique no botão Adicionar arquivo, conforme já explicado no item 8 deste manual. 

8.3. Editando o texto online 

Você poderá formatar o texto conforme sua preferência, inserindo imagens, modificando a cor, o 
tamanho e o tipo de fonte de seu texto, entre outras alterações. 
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Após terminar a edição de seu texto, clique no botão Salvar mudanças e automaticamente ele será 
salvo. 

 

 

9. Biblioteca Virtual  

 

 

10. Questionário 

Questionário, Quiz ou Teste são as três denominações mais utilizadas nas disciplinas para esta atividade 
do MOODLE chamada Avaliação Online, que consiste em avaliar o aluno de uma forma rápida, através 
de questões como, por exemplo, múltipla escolha, V ou F, entre outras. 

Para acessar ao Questionário, basta clicar sobre o link indicado para a tarefa na área GERAL de trabalho 
da disciplina e, logo após, no botão Tentar responder o questionário agora, conforme as figuras, a 
seguir. 
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10.1. Visualizando o Questionário 

Ao clicar no botão Tentar responder o questionário agora, será apresentada a relação de questões a 
serem respondidas. Alguns questionários apresentam um cronômetro, delimitando um período 
específico para a realização da atividade, outras não. Tudo dependerá da proposta da disciplina e do 
respectivo professor. 

Leia com atenção a todas as questões, marque uma ou mais alternativas que considerar correta(s) ou 
mais adequada(s), conforme a orientação da atividade. 
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Após percorrer, e responder, todas as questões expostas na página, clique no botão Finalizar 
tentativa, para submetê-la para avaliação. 

 

10.2. Enviando o Questionário para avaliação 

Clicando no botão Enviar tudo e terminar, seu teste será salvo, e será encaminhado para correção, não 
podendo ser modificado por você posteriormente. 
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