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Acesse o Portal do Professor



Acesse o menu Turmas



Selecione o ano e semestre da Turma desejada

O ano e semestre atual já vem pré-selecionados,

mas você também pode exportar turmas do próximo semestre 
se as disciplinas já estiverem ofertadas no SIE.



Clique no botão para visualizar a Turma



Clique no menu Moodle - Exportar turma



Clique na opção “Criar nova turma” e depois em “Exportar turma”
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Espere… pode levar de 1 a 3 minutos



Espere até aparecer a mensagem de sucesso!

Caso ocorra alguma mensagem de erro, tente novamente depois de 15 minutos e se 
voltar a ocorrer o erro copie a tela de erro (PrintScreen) e encaminhe para 
suportemoodle@nte.ufsm.br



Acesse o Ambiente Moodle Presencial

URL: ufsm.br/moodle



Acesse o ano/semestre e verifique a nova turma criada



Novos alunos na turma             Reexportação

● Caso um aluno se matricule na turma ou saia da turma 
(cancelamento, trancamento, aproveitamento, etc) é preciso 
executar uma nova exportação no Portal do Professor.

● O procedimento é praticamente o mesmo das telas anteriores.

● A exportação não altera nenhum conteúdo (recursos) da 
disciplina, só altera as inscrições dos participantes na turma.



Opção para Reexportação de Turma

Não cria turma 
nova, somente 
atualiza os 
participantes

Cuidado para 
selecionar o 
nome correto da  
turma que 
precisa ter os 
participantes 
atualizados

Não clique na opção de exportar 
turma sem conferir qual a turma 
que está selecionada.



Exportei a Turma errada...

Exportações não podem ser desfeitas pelos professores.

● Problema técnico, 
● Exportação por engano ou
● Inclusão de alunos de dentro de outra turma errada no Moodle.

Solicite a exclusão ou correção da turma do Moodle. 

e-mail para suportemoodle@nte.ufsm.br.


	Slide 1
	Acesse o Portal do Professor
	Acesse o menu Turmas
	Selecione o ano e semestre da Turma desejada
	Clique no botão para visualizar a Turma
	Clique no menu Moodle - Exportar turma
	Clique na opção “Criar nova turma” e depois em “Exportar turma”
	Espere… pode levar de 1 a 3 minutos
	Espere até aparecer a mensagem de sucesso!
	Acesse o Ambiente Moodle Presencial
	Acesse o ano/semestre e verifique a nova turma criada
	Novos alunos na turma Reexportação
	Opção para Reexportação de Turma
	Exportei a Turma errada...

