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PÁGINAS GERAIS

 
 
 
 
 

INDICAÇÃO DE TURMA DE ESTÁGIO  COM DOCÊNCIA ORIENTADA NO PORTAL DO PROFESSOR E EXPORTAÇÃO DOS
DOCENTES ORIENTADOS PARA O MOODLE

 

Até o segundo semestre de 2012, o aluno que realizava o estágio em Docência Orientada, permanecia matriculado
em uma disciplina de “Docência Orientada”, sem haver, porém, informação de qual turma/disciplina o aluno
efetivamente realizou o estágio. 
 
Em função disto, foi desenvolvida uma funcionalidade no Portal do Professor para que o docente responsável pela
disciplina de Docência Orientada informe em qual de suas outras turmas o aluno estará realizando o estágio.

Após esta informação, ao exportar a turma para o Moodle, o “aluno docente” também é levado para o ambiente
virtual, com o papel de “Docente Orientado” observe a ilustração:

Nesta tela, o professor pode vincular cada um dos seus alunos matriculados em Docência Orientada com uma de
suas turmas. 
 
Na tela abaixo os alunos em Docência Orientada serão vinculados as turmas, ou seja, estes alunos estarão
habilitados a desempenhar a  função de docente orientado  nas disciplinas designadas pelo professor.

Docência Orientada
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Nesta tela,  o Professor irá selecionar qual disciplina o docente orientado �cará responsável.

 

 
Realizada a vinculação do aluno a turma, a qual o  aluno �cará responsável na função de Docente Orientado
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Após este procedimento, ao selecionar uma turma que tenha aluno em docência orientada vinculado, o professor
pode usar a opção de “Exportar turma para o Moodle Presencial”, para que este aluno também tenha acesso à
disciplina no ambiente virtual.     

Realizado o processo  de exportação para o Moodle, o aluno será inscrito na função de Docente Orientado no
Ambiente Moodle. 
 

Dúvidas quanto a exportação, entrar em contato com o Suporte Moodle, através do e-
mail suportemoodle@smail.ufsm.br
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Contato  
suportemoodleufsm@gmail.com  

 Telefone de contato
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