Moodle
UFSM
Um guia para auxiliar você no moodle da UFSM.

O MOODLE DA UFSM
Os Ambientes Virtuais de Ensino Aprendizagem mantidos
pelo NTE/UFSM possuem um painel de navegação e controle
das atividades pelos usuários. A interface utiliza conceitos
modernos de apresentação, responsividade (adaptação
a diversos tamanhos de telas de dispositivos móveis) e
navegabilidade.
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Mensagens
Apresenta as últimas
mensagens enviadas
diretamente para você
por outros usuários
do moodle (estudantes,
professores, etc.).

MENU PRINCIPAL
O menu simplificado, apresenta as seguintes
opções, nesta ordem:

Início

Notificações

Ajuda

Volta para o
painel (página
inicial).

Apresenta as últimas
notificações geradas
pelo moodle, como
novas postagens
feitas em fóruns
no qual o usuário
participa ou notícias
postadas pelos
professores.

Dependendo da página
em que você está (página
do curso, página de perfil,
participação de um fórum),
a opção “Ajuda” abrirá uma
nova janela com informações
do MoodleDocs sobre esta
página. Quando nenhuma
página de ajuda for encontrada,
é apresentada a página
principal de documentação
do MoodleDocs.

Sair

Realiza o logout
(saída) do sistema.

Perfil

Apresenta a foto de perfil
do usuário e possui um
submenu que permite
configurar as opções de
perfil, idioma, recebimento
de mensagens e notificações
e outras preferências
do usuário.
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Existem filtros por Categoria (semestre) e Responsável (Professor), que mostram somente os cursos
(disciplinas) das opções selecionadas. Existem duas formas de visualização:
 Em Blocos:
apresenta os cursos (disciplinas) em blocos
coloridos respeitando os filtros selecionados.

 Em Lista:
apresenta todos os cursos (disciplinas) em
formato de lista.

MEUS CURSOS
O primeiro bloco do painel (Meus Cursos), apresenta
os cursos ou disciplinas disponíveis para o usuário
no Ambiente Virtual.
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ATIVIDADES PENDENTES
O segundo bloco do painel (Atividades pendentes)
apresenta as tarefas abertas (fóruns, questionários,
envio de arquivos, etc.) que possuem prazo
determinado para término. As atividades são
ordenadas por ordem cronológica de término
e possuem os seguintes filtros:
· Todas: todas as atividades abertas;
· Hoje: somente as tarefas que se encerram até
as 23:59 de hoje;
· Amanhã: somente as tarefas que se encerram
amanhã;
· Finalizando em 3 dias: somente as tarefas que se
encerram nos próximos três dias.

SIGNIFICADO DAS CORES
Alerta vermelho: atividades que se encerram hoje.
Alerta amarelo: atividades que se encerram amanhã.
Alerta azul: atividades que se encerram depois de amanhã.

Colocando o mouse sobre o nome da atividade, você também pode ver o horário de término.

Você pode ir direto para a atividade, clicando no nome da atividade.
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BigBlueButton
O BigBlueButton é uma sistema de webconferência
que suporta diferentes formas de compartilhamento
de áudio e vídeo, apresentações com vários tipos
de arquivos. A interface visual da página principal é
dinâmica e fácil de usar.
Os usuários participam da conferência como
moderador (professor) ou visualizador (estudante).
Para acessar a webconferência acesse a disciplina
no Moodle e participe seguindo as orientações do
professor.

06

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Santa Maria
Gabinete do Reitor
Núcleo de Tecnologia Educacional

