
 

COMO PARTICIPAR DO CURSO 

Ao acessar a disciplina pela primeira vez, você a encontrará vazia, ou seja, sem nenhum conteúdo ou 

atividade disponível para os alunos. Por padrão, todas as disciplinas são criadas com 5 (cinco) seções e um 

fórum de Notícias e Avisos, que funciona como um mural de avisos do professor para a turma, pois não 

permite que os alunos postem nenhuma mensagem. 

 

Figura 1 – Tela inicial da disciplina 

Para começar a configurar o seu curso/disciplina, é preciso ativar os recursos de edição. Para fazer isso, clique 

no ícone da engrenagem e, em seguida, Ativar Edição ou no menu localizado à esquerda, clique na mesma 

opção. Na parte superior da tela há uma barra de navegação que indica a sua localização dentro do Ambiente. 

 

Figura 2 – Tela principal do curso 
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A página principal do seu curso/disciplina se divide em blocos. No topo da página se localiza o fórum de 

Notícias e Avisos e também poderão ser incluídas as orientações gerais como, por exemplo, o programa do 

curso, cronograma das atividades e outras informações pertinentes. 

Logo abaixo estão dispostas as 5 seções, onde o professor poderá incluir e organizar os seus conteúdos de 

aula e as atividades a serem realizadas pelos alunos, tais como tarefas, fóruns, questionários, textos de leitura 

etc.  

 

Figura 3 – Tela inicial do curso/disciplina 

Na coluna da direita ficam os seguintes blocos auxiliares:  

 Este curso/disciplina está inativo – demonstra que a disciplina ainda está oculta para os alunos, para ativá-la, 

basta clicar em “Mostrar curso/disciplina”. 

 Suporte Técnico - permite que professores e alunos entrem em contato com o suporte para dúvidas de uso do 

Ambiente de Aprendizagem On-line. 

MENU 

Na lateral esquerda da página é possível visualizar um menu auxiliar ao clicar no ícone dos 3 pontos. 

 

Figura 4 – Tela de visualização do Menu 



 

O Menu possui as seguintes opções: 

 Participantes – permite acessar a listagem com o nome dos alunos matriculados no curso/disciplina. 

 Notas – permite acessar a relação dos alunos e suas respectivas atividades e notas. 

 Seções – permite acessar as seções disponíveis na sua disciplina. 

 Ativar edição/Desativar Edição – permite ativar ou desativar a edição. 

 Painel – permite retornar à página inicial para visualizar a relação dos seus cursos/disciplinas. 

 Página inicial – permite retornar à página inicial para visualizar a relação dos seus cursos/disciplinas. 

 Calendário – permite acessar o calendário do seu curso. 

 Meus cursos/disciplinas – permite visualizar a relação dos cursos/disciplinas que está matriculado ou 

lecionando. 

PARTICIPANTES 

Essa opção permite a visualização da lista dos alunos matriculados na sua disciplina/turma. Para visualizá-

los, basta clicar no ícone dos 3 pontos e, em seguida, em Participantes.  

 

Figura 5 – Tela do menu lateral - Participantes 

Na página seguinte aparecerá a listagem dos alunos matriculados na disciplina/turma. É por meio desse 

recurso que o professor poderá também enviar mensagens individuais ou acompanhar a participação dos 

alunos ao longo do curso, por exemplo, verificando qual foi o seu último acesso.  



 

 

Figura 6 – Tela com a lista de participantes 

É possível enviar uma mensagem para mais de um participante do curso. Para isso, selecione os participantes 

que deseja, vá até o final da página e clique na opção Escolher. Em seguida selecione a opção Enviar uma 

mensagem.  

 

Figura 7 – Tela de seleção dos participantes para envio de mensagem 

Aparecerá uma janela para digitar a sua mensagem. 

 

 

 

Mostra o último 

horário que o 

aluno acessou. 



 

No topo da tela dos Participantes há também a opção de filtrar a lista por grupo (que corresponde à turma) 

ou por perfil de usuário. Se preferir, também é possível digitar o nome de um aluno específico. 

 

Figura 8 – Tela com as opções de filtro da lista dos participantes do curso 

Ao selecionar um participante é possível enviar uma mensagem somente para ele. Para isso, escolha o seu 

nome e clique na opção Mensagem. 

  

Figura 9 – Tela de envio de mensagem para um participante 

NOTAS 

Clicando na opção Notas e, logo em seguida, em Relatório de Notas, é possível gerar um relatório com as 

notas dos alunos e/ou verificar quais atividades ainda não foram corrigidas. 

 



 

  

Figuras 10 – Telas de visualização da opção Notas 

PREFERÊNCIAS DO USUÁRIO 

A seta que aparece ao lado do seu nome abre as seguintes opções: 

 Painel – retornar à página inicial para visualizar a relação dos seus cursos/disciplinas. 

 Perfil – acessar o seu perfil para incluir uma foto ou fazer uma breve descrição. 

 Notas – acessar a relação dos cursos que está cursando e/ou lecionando e suas respectivas notas. 

 Mensagens – acessar as mensagens que enviou ou recebeu de outros usuários. 

 Preferências – acessar as suas preferências do fórum, calendário, mensagens, notificações e etc. 

 Sair – sair do ambiente. 

 Mudar papel para – visualizar a disciplina com o perfil de aluno.  



 

 

Figura 11 – Tela de acesso às suas preferências 

A opção Mudar papel para permite que o professor tenha uma noção de como os alunos estão visualizando 

o conteúdo ou atividades disponíveis em sua disciplina/curso. 

 

Figura 12 – Tela da opção de mudar papel para 


