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Manual do professor1 

 

Disciplinas de cursos presenciais podem ser exportadas do Portal do Professor para o 

Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem Moodle pelo professor da disciplina. Este guia 

demonstra os procedimentos necessários para essa exportação. 

Incialmente, o professor deve entrar no Portal do Professor, utilizando seu usuário e senha 

(Figura 1). 

 

Figura 1 – Página de login do portal do professor 

 

 
 
Fonte: (PORTAL DO PROFESSOR, 2018). 

 

                                                             
1Elaboração e organização: Elieser Schmitz. Revisão: Mara Cureau - Equipe de Capacitação/Núcleo de Tecnologia 

Educacional da Universidade Federal de Santa Maria. 



 
 

Após clicar no botão Entrar (Figura 1), o sistema exibirá uma tela com as opções de 

ferramentas do Portal do Professor (Figura 2). Escolha a opção “Minhas turmas”. 

 

Figura 2: Opções de ferramentas do portal do professor 

 

 
 
Fonte: (PORTAL DO PROFESSOR, 2018). 

 

A seguir escolha a disciplina, clicando sobre o nome ou sobre o código da disciplina, 

conforme ilustrado na Figura 3. 

 

 

 



 
 

Figura 3: Minhas turmas no portal do professor 

 

 
 
Fonte: (PORTAL DO PROFESSOR, 2018). 

 

Caso o professor não tenha realizado nenhuma exportação de disciplinas, após a caixa de 

texto “Considerações sobre a exportação da turma” e antes do botão “criar nova turma no 

Moodle”, aparecerá uma mensagem destacada em vermelho, indicando que se trata da 

primeira exportação (Figura 4).  Clique no botão “Exportar turma”. 

 

Figura 4: Disciplina a ser exportada 

 

 
 
Fonte: (PORTAL DO PROFESSOR, 2018). 

Nome da disciplina que 

será exportada. 



 
 

O sistema mostrará uma mensagem na cor verde indicando que a exportação foi realizada 

com sucesso, conforme Figura 5. 

 

Figura 5: Mensagem de exportação realizada 

 

 
 
Fonte: (PORTAL DO PROFESSOR, 2018). 

 

 

Recomenda-se que o professor volte para a página das suas turmas, clicando no link 

“Início: Minhas turmas”, para que possa selecionar outra disciplina a ser exportada e para 

evitar sobreposição de disciplinas. 

Na segunda exportação, observe que o nome da disciplina a ser exportada aparecerá no 

topo da tela e a disciplina anteriormente exportada aparece antes do botão exportar turma 

(Figura 6). 

 

   

 

 



 
 

Figura 6: Tela editar categoria de notas do Moodle 

 

 
 
Fonte: (PORTAL DO PROFESSOR, 2018). 

 

Após exportar as disciplinas desejadas, sempre que houver atualização de alunos 

matriculados, o professor deverá realizar nova exportação da disciplina que sofreu ajuste 

de matrícula, seguindo os passos já descritos. 

 

Importante: ao exportar uma disciplina, para atualização, as edições e desenvolvimento de 

conteúdo já realizadas na disciplina no Moodle não serão prejudicadas, havendo apenas a 

atualização dos participantes, que se refere aos alunos matriculados.   
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