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Apresentação Rede e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira, 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Setembro de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de Ícones

5

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de lin-

guagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão uti-

lizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, filmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e con-

ferir o seu domínio do tema estudado.

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever so-

bre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Prezado (a) estudante. 

Você está iniciando um novo desafio ao estudar a disciplina Utilização de 

Multimeios. Gostaria de dizer que é bom ter você nesta caminhada. Antes 

de iniciar nossas aulas, acredito que algumas questões são pertinentes para 

reflexão: Como nos comunicamos? Por que nos comunicamos? Para que nos 

comunicamos?

É primordial que você pense nas questões acima e as relacione à profissão 

de técnico em informática, já que esse profissional utiliza diariamente di-

versos meios de comunicação que o mundo digital propicia. É importante o 

conhecimento e o entendimento dessas mídias, seja para entrar em contato 

com clientes, ou mesmo para resolver os problemas enfrentados por estes ao 

utilizar seus equipamentos de informática. Em suma, o profissional necessita 

se comunicar para o bom desenvolvimento do trabalho.

A comunicação faz parte do ser humano desde seus primeiros momentos de 

vida para demonstrar felicidades, tristezas, ansiedades, angústias e, princi-

palmente, para aprender. Esta comunicação pode ser realizada pessoalmente 

ou virtualmente. O importante é que se estabeleçam formas para o seu bom 

desenvolvimento e, na EAD, as formas de comunicação são os multimeios 

eletrônicos. O objetivo principal de nosso trabalho é propiciar condições para 

entender os caminhos e possibilidades apresentadas por alguns multimeios 

eletrônicos de comunicação que auxiliam em sua atuação profissional. Bom 

estudo!

Palavra do Professor-autor
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Apresentação da Disciplina

Nesta disciplina você terá a oportunidade de conhecer os diversos meios de 

comunicação que o mundo digital propicia, reconhecer e entender essas mí-

dias para que seus possíveis clientes sejam atendidos e também para resolver 

os inevitáveis problemas que surgem quando se utiliza a informática.

Nesta aula, as informações são relacionadas à utilização de multimeios e 

as formas de comunicação a serem utilizadas para ministrar, acompanhar e 

desenvolver as disciplinas no Ensino a Distância (EAD). 

Por isso, abordaremos algumas formas de comunicação digital, em especial 

as utilizadas na educação a distância (EAD) como: videoconferência; we-

bconferência e o ambiente virtual de aprendizagem. Os conteúdos estão 

divididos em cinco aulas, que totalizam 40 horas aulas, na seguinte ordem:

Aula 1: Tecnologia: o longo caminho da humanidade.

Aula 2: Meios de se comunicar a distância.

Aula 3: Software de trabalho: Moodle.

Aula 4: Moodle: barra de navegação.

Aula 5: Módulo chat.

A aula 1 mostra que a tecnologia acompanha a humanidade desde a pré-

-história, quando o homem começou a desenvolver equipamentos para faci-

litar sua vida, diminuindo sua dependência da natureza.

A aula 2 apresenta e explica maneiras de se comunicar a distância:  tele-

conferência, videoconferência, webconferência e audioconferência. A aula 3 

apresenta o software de trabalho “Moodle” como um dos melhores e mais 

bem-sucedidos ambientes de aprendizagem virtual do mercado.

A aula 4 estuda a barra de navegação do “Moodle” e apresenta a sequência 



com os links das páginas visitadas.

A aula 5 traz explanações sobre a ferramenta síncrona para troca de men-

sagens entre os participantes do curso. 
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Aula 1. Tecnologia - o longo caminho da  
  humanidade

Objetivos:

• reconhecer o conceito de tecnologia;

• identificar os estágios pelos quais passou a humanidade até a 

época atual, envolvendo as descobertas tecnológicas; e

• reconhecer o conceito de multimeios.

Caro (a) estudante;

Você está dando início a sua primeira aula e espero que dela você consiga 

assimilar informações essenciais sobre o que é a tecnologia e os multimeios. 

Lembre-se: leia com atenção e realize as atividades. Vamos lá?

1.1 A tecnologia
O mundo moderno é permeado de aparatos eletrônicos que são apresenta-

dos com forte apelo comercial, principalmente apontando para a tecnologia 

intrínseca em seu processo de fabricação e funcionamento. Isso traz a falsa 

ideia de que a tecnologia só está presente nos tempos atuais. 

A tecnologia, porém, acompanha a humanidade desde a pré-história, quan-

do o homem começou a desenvolver equipamentos para facilitar sua vida, 

diminuindo sua dependência da natureza, diferenciando-o dos animais irra-

cionais. 

Assim, com a produção, manipulação e distribuição de tais ferramentas o 

homem tornou-se soberano na terra. Esse processo levou certo tempo, que 

provavelmente ocorreu em três estágios.

O primeiro desses estágios se deu quando o homem começou a selecionar 

pedras e lascas de madeira para serem utilizados durante a caça e sua de-

fesa;



Figura 1
Fonte: Wikimedia Commons
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O segundo estágio se deu quando o homem passou a recolher e guardar 

algumas peças que descobriu e que possuíam alguma finalidade para seu 

uso posterior. Finalmente, no terceiro estágio, passou-se a fabricar tais equi-

pamentos, partindo de simples duplicações de alguns instrumentos e, mais 

tarde, seguindo padrões, o que possibilitou diferenciar as ferramentas e suas 

utilidades.  

Com isso, a partir dessa última fase, começa um processo de aperfeiçoamen-

to dos instrumentos que garantem ao homem ir se tornando cada vez mais 

independente da natureza. Segundo LIMA (2001), quanto mais ele aperfei-

çoa suas ferramentas, mais se distancia do seu estado natural e se humaniza.

Teve início então, o chamado “processo de diferenciação do homem com o 

seu meio” (LIMA, 2001), e ele passa a elaborar, planejar e fabricar utensílios 

para sua comodidade, que acarretou o desenvolvimento de suas capacida-

des de raciocínio.

Para Lima (2001), é essa capacidade de aplicar um conhecimento para criar, 

recriar ou redefinir um artefato ou modo de se relacionar com o meio, que 

constitui as primeiras formas de expressão da tecnologia.

O desenvolvimento tecnológico da humanidade, além de facilitar sua sobre-

vivência, também proporcionou que o homem pudesse criar outros equipa-

mentos e ajudou no desenvolvimento dos conhecimentos científicos e vice-

-versa.



Aula 1 - Tecnologia - o longo caminho da humanidade Rede e-Tec Brasil15

Ao longo dos tempos o homem teve sua capacidade de raciocínio aumenta-

da e, assim, ele passou a atuar sobre a natureza, modificando-a de acordo 

com suas necessidades e vontades. Surgem, dessa forma, novas paisagens, 

casas, vilarejos, cidades. Com a revolução industrial surgiram as máquinas, 

os trens, os automóveis, as calculadoras, fontes de energia, entre outros, e 

finalmente, os computadores.

1.2 Multimeios: do que se trata? 
O termo meio é entendido como veículo condutor da informação. A mídia 

ou meio  significa “o veículo da comunicação e conteúdo, ordenado pela 

linguagem e pelos seus processos de significação, constituídos historicamen-

te nas diferentes expressões humanas”, segundo o curso de Midialogia – 

Unicamp (2008). Todos os meios apresentam suas próprias características, 

linguagens e formas, até mesmo como ocorrem as reações dos receptores 

aos seus estímulos.

Novas tecnologias ampliaram consideravelmente as possibilidades de explo-

ração das interfaces entre as diferentes mídias e linguagens, bem como a 

interação entre elas. Vivenciamos uma revolução nos sistemas de comunica-

ção e o desenvolvimento de tecnologias interativas jamais pensadas como a 

videoconferência, TV na internet, HDTV com acesso à internet e hipertextos 

Figura 2
Fonte: Morguefile
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dentro do contexto de uma cena, sistemas híbridos de telefonia móvel, TV, 

rádio e internet com acessos interativos a textos, áudio, vídeo entre o usuá-

rio e emissor, simultaneamente.

Com estas alterações, surge uma nova forma de comunicação, a dos multi-
meios, em que cada tecnologia mantém seus símbolos e expressões, porém, 

fazendo parte do todo.

Resumo
Nesta aula foram apresentados o conceito de tecnologia e os estágios que a 

humanidade passou para a elaboração das descobertas tecnológicas assim 

como o conceito de multimeio. A partir dessas informações iniciais, preten-

de-se que você, estudante, comece a assimilar as informações referentes aos 

multimeios e ao mundo tecnológico. 

Atividades de aprendizagem
1. Reflita sobre o processo inicial de surgimento das tecnologias fazendo a 

seguinte atividade:

Releia o trecho da primeira aula que se refere os três estágios de surgimento 

das primeiras ferramentas, escolha a que você acredita ser a primeira forma 

concreta de desenvolvimento da tecnologia e explique por que você esco-

lheu esse estágio.    

Prezado (a) estudante;

Nesta primeira aula, você pôde observar as informações introdutórias ao 

universo das tecnologias e, principalmente, para a compreensão do que é 

tecnologia. É importante lembrar que elas não são somente os elementos 

eletrônicos, mas sim outras invenções humanas que são criadas para utiliza-

ção em seu dia a dia, como os multimeios, também apresentados nesta aula.
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Caro (a) estudante;

Nesta aula você receberá o conteúdo referente aos tipos de comunicação a 

distância, muito úteis no dia a dia dos diferentes profissionais (inclusive fora 

do setor de informática). Isso porque nem sempre é possível que as pessoas 

se reúnam para realizar negociações, alinhar estratégias de trabalhos ou, 

ainda, manter um diálogo presencial. Por isso essa aula tem a grande valia 

de lhe apresentar as formas de comunicação on-line. Vamos lá? Boa leitura!

2.1 Videoconferência e suas formas
Você já deve ter ouvido, sobretudo em cursos a distância, falar em telecon-

ferência, videoconferência, webconferência e audioconferência. Você sabe 

a diferença?

Videoconferência é um novo meio de se reunir. Permite a um grupo de pro-

fissionais com escritórios em bairros, cidades ou países distantes, se reunir 

sem a necessidade de locomoção para outros locais.

A videoconferência permite a um grupo de pessoas localizadas em lugares 

distantes realizar reuniões como se estivessem na mesma sala. Os partici-

pantes podem conversar uns com os outros e se visualizarem através de um 

écran. Este sistema permite todas as opções de apresentação e intercâmbio 

de informação que são possíveis em reuniões presenciais.

Aula 2. Meios de se comunicar a    
  distância

Objetivos:

• reconhecer os vários tipos de comunicação a distância; e

• identificar e diferenciar os aspectos específicos de videoconfe-

rência e webconferência.

Ecran, de acordo com o 
dicionário web, é um visor, tela. 
(http://www.dicionarioweb.com.
br/%C3%A9cran/)
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2.1.1 O que esse sistema possibilita?
Esse sistema possibilita o trabalho de forma cooperativa, compartilhando 

informações e materiais de trabalho sem a necessidade de locomoção geo-

gráfica.

2.1.2 O que está envolvido em uma    
 videoconferência?
Na maior parte das atuais videoconferências temos o uso de uma sala em 

cada localidade geográfica, dotada de uma videocâmera especial e facilida-

des para apresentação de documentos.

A utilização da videoconferência apresenta uma série de vantagens:

• Economia de tempo, evitando o deslocamento físico para um local es-

pecial;

• Economia de recursos, com a redução dos gastos com viagens;

• Mais um recurso de pesquisa, já que a reunião pode ser gravada e dispo-

nibilizada posteriormente.

Além destes aspectos, os softwares que apoiam a realização da videocon-

ferência, em sua maioria, permitem também a utilização de ferramentas de 

compartilhamento de documentos:

• Visualização e alteração, pelos integrantes, do diálogo em tempo real;

• Compartilhamento de aplicações;

• Compartilhamento de informações - transferência de arquivos (SAN-

TOS,1998).

2.1.1 Formas de videoconferência
Existem várias formas de realizar uma videoconferência. Veja algumas delas:

Conferência Ponto-a-Ponto 
Ocorre quando a videoconferência é realizada apenas entre dois terminais de 

videoconferência. Previamente é estabelecida a chamada entre os terminais 

a serem utilizados mediante a utilização de uma linha de comunicação, que 

pode ser:

A videoconferência pode ocorrer 
de várias formas:
01) Centralizada: 

videoconferência entre dois 
participantes

02) Modelo descentralizado
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Conexão um a um
Cada usuário deve rodar o software de videoconferência em seu equipa-

mento, através da internet ou rede, conectando-se diretamente através do 

número IP.

Conferência Multicast
A videoconferência é estabelecida entre mais de dois terminais. Necessita-

-se de um equipamento próprio para estabelecer a união entre todos os 

terminais que participarão na multivideoconferência. Este equipamento irá 

encarregar-se de receber o sinal de todos os equipamentos de videoconfe-

rência e de distribuir todos estes sinais a todos os equipamentos, com o fim 

de que todos possam participar ao mesmo tempo em determinado evento. 

Pode ser de dois tipos:

a) Conferência em grupo:

• É uma conferência interativa onde todos os usuários que estão conecta-

dos podem enviar e receber áudio e vídeo;

• Proporciona um ambiente colaborativo;

• O Grupo conecta-se a um software servidor (refletor);

• O Grupo tem um endereço IP ou “host name”.

b) Cybercast (ou conferência “one-way”): 

Somente o criador da conferência pode enviar vídeo e áudio e os demais 

podem ver e ouvir os dados enviados, mas não os podem enviar.

É importante que você conheça alguns softwares que gerenciam a videocon-

ferência. Para isso, veja a lista que fizemos abaixo:

2.1.2 Softwares que gerenciam a     
 videoconferência
a) CU-SeeMe

Este software oferece uma forma simples de videoconferência onde cada 

usuário se conecta a outros usuários em uma sessão de chat pré-combinada. 
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O CU-SeeMe é um software de videoconferência da White Pine (Tim Dorcey 

e Cornell University), que atende o protocolo H.323. Entre as vantagens de 

sua utilização estão:

• Conecta várias pessoas diferentes de uma vez só;

• Permite o uso de recursos de áudio, vídeo, chat e compartilhamento de 

dados;

• Pode ser usado na internet ou qualquer rede TCP/IP para conferências 

pessoa a pessoa ou em grupos, broadcasts e chats.

b) Microsoft NetMeeting

Segundo o site http://penta.ufrgs.br/cenario/netmeeting.html, o net-

meeting é um programa desenvolvido pela Microsoft para videoconferências 

e chat em que é possível compartilhar arquivos, possibilitando também que 

as pessoas possam colaborar em aplicações. Entre suas vantagens estão:

• Ser uma ferramenta para comunicação em tempo real. 

• Desenvolvido pela Microsoft.

• Permite comunicação entre indivíduos, em pares ou grupos.

• Funcionar em internet ou intranet.

• Transferência de áudio, vídeo e dados.

• É gratuito (download no site da Microsoft).

• É baseado em padrões (o que significa que você pode comunicar-se com 

outros produtos baseados no mesmo padrão) e opera com dois ou mais 

indivíduos em uma reunião.

2.2 Webconferência e sua utilização
Webconferência é uma forma de reunir-se utilizando ferramentas de vídeo 

em tempo real pela internet. Permite uma reunião entre pessoas sem a ne-

cessidade de locomoção para um local predeterminado.
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Alguns sistemas de webconferência são projetados para serem utilizados 

por um grupo de pessoas em uma sala de reuniões. Outros são utilizados por 

grupos menores em um escritório. Já em alguns casos são utilizados estando 

cada indivíduo em seu próprio computador. 

Em todas as situações, você visualizará imagens em movimento, ouvirá sons 

e terá a sensação de estar junto e poder trabalhar como se as pessoas esti-

vessem na sua presença. 

Além de ter contato visual, falar e ouvir, você poderá examinar documen-

tos ao mesmo tempo, desenhar em um quadro, exibir slides, passar uma 

apresentação em PowerPoint, exibir um DVD, trabalhar em uma planilha, 

demonstrar um novo produto – tudo com a ajuda do sistema de webcon-
ferência. Ao utilizar a webconferência você poderá ter a sensação de estar 

uma sala de bate papo virtual com áudio e vídeo.

Resumo
Nesta aula foram apresentadas a você as formas de comunicação a distância 

mediadas por softwares, que quase sempre estão disponíveis gratuitamente 

aos usuários. 

Atividades de aprendizagem
Atividade 1: Planejar uma videoconferência para uma empresa de médio 

porte justificando qual a forma escolhida, em função dos pontos positivos e 

negativos.

Atividade 2: Quando você usaria uma webconferência? Justifique.

Termos próprios do setor da informática foram citados nesta aula. Muitos 

deles já podem fazer parte do seu cotidiano, mas outros podem ser novos 

ao seu vocabulário, assim como os softwares apresentados. Acredito que, 

para aprofundar seu conhecimento, você pode acessar mais informações 

acerca das ferramentas de comunicação apresentadas (videoconferência e 

webconferência), seus softwares e formas de utilização, observando no dia 

a dia de uma empresa se eles encontram-se presentes. Lembre-se, investigar 

é sempre uma fonte de conhecimento.
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Aula 3. Software de trabalho: o moodle

Objetivos:

• reconhecer o Moodle, um sistema de administração de ativida-

des educacionais a distância; e

• identificar o ambiente do Moodle e os recursos utilizados nas 

disciplinas.

Caro (a) estudante;

Nesta aula, será apresentado a você o software Moodle, um dos principais 

sistemas de administração de atividades educacionais. É através dele que se 

desenvolvem muitas das aulas on-line. Para conhecer mais sobre ele, você 

terá informações sobre como acessar o ambiente e as disciplinas. No decor-

rer da leitura é importante que você fique atento e perceba que esta é a pla-

taforma em que você também está inserido quando realiza suas atividades 

da disciplina. Interessante, não? Boa aula!

3.1 O Moodle
O software Moodle é um sistema de administra-

ção de atividades educacionais destinado à cria-

ção de comunidades on-line, em ambientes vir-

tuais voltados para a aprendizagem, e é hoje um 

dos melhores e mais bem-sucedidos ambientes de 

aprendizagem virtual do mercado.

Em 2001, o educador e cientista computacional 

Martin Dougiamas criou o sistema e a palavra 

Moodle referia-se originalmente ao acróstico Mo-
dular Object -Oriented Dynamic Learning Environ-
ment, que é especialmente significativo para os programadores e acadêmi-

cos da educação.

Figura 3- Martin Dougia-
mas

Fonte: Wikimedia Commons
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Moodle é também um verbo que descreve o processo de navegar 
despretensiosamente por algo, enquanto se faz outras coisas ao mes-
mo tempo, num desenvolvimento agradável e conduzido frequente-
mente pela perspicácia e pela criatividade.

O Moodle é software livre e é distribuído sob a licença GPL. Esta licença 

possui uma longa história. De forma resumida, ela estabelece quatro pontos 

principais: 

• Liberdade de executar o programa, para qualquer fim, da forma que se 

desejar.

• Liberdade para modificar o programa e adaptá-lo às suas necessidades.

• Liberdade para ajudar o seu vizinho, distribuindo cópias do programa.

• Liberdade para ajudar a criar sua comunidade publicando versões aper-

feiçoadas de forma a permitir que outros se beneficiem de seu trabalho.

Nos últimos anos observa-se grande interesse e, assim, a popularização de 

softwares livres. Popularização esta que vem trazendo retornos expressivos 

em termos de conhecimento desenvolvido, principalmente em relação aos 

sistemas GNU/Linux. Porém, a maior parte da população ainda não tem 

acesso ao conteúdo que aborda este importante assunto e nem sabe exata-

mente do que se trata. 

A licença GPL (GNU Public License) busca proteger os direitos ou li-
berdades do usuário em contraposição às licenças tradicionais de sof-
tware.

Segundo o site oficial www.moodle.org, hoje o Moodle é utilizado em todo 

o mundo por mais de 2.000 instituições educacionais, com 26.808.653 usu-

ários registrados em 202 países e em 78 idiomas.

Com tantas utilizações, você deve estar pensando: afinal, quem são os usu-

ários do moodle? 

Pois bem, os usuários do moodle são os atores que utilizam a plataforma 

para desenvolver o trabalho, como:

Software livre não tem a ver com 
preço ou custo, mas sim com 

liberdade. 
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• Administrador: Realiza todos os tipos de operações relacionadas à con-

figuração do ambiente e das ferramentas, bem como cadastrar usuários, 

criar cursos e acessar todas as áreas e arquivos do ambiente.

• Autor de cursos: Cria cursos e eventualmente conduz as atividades.

• Tutor/Professor: Conduz as atividades dos cursos.

• Estudante: Acessa e interage com as atividades e conteúdos implemen-

tados pelo tutor/professor.

3.2 Acessando o ambiente
Entre na plataforma e, para acessar o ambiente virtual (login), digite no blo-

co “Acesso” o número do seu RA e a sua senha (a mesma utilizada nos ter-

minais de consulta da universidade), dentro do endereço conforme mostra 

a figura abaixo:

A partir da entrada no ambiente virtual, você poderá realizar diferentes 

ações. Entre elas, a possibilidade de que o usuário trabalhe nas suas carac-

terísticas, incluindo informações pertinentes, fotos e outras informações que 

Figura 4
Fonte: ead.www.utfpr.edu.br/pg/moodle
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deseje. Para isso, é preciso clicar no Usuário (nome do usuário), conforme 

figura:

Clicando neste link será apresentada uma tela com o seu Perfil Pessoal, 
conforme mostra a figura abaixo:

Para editar seu perfil, siga os passos abaixo:

1) Clicar em Modificar Perfil. Essa ação permite trabalhar no formulário 

conforme a figura:

Figura 5
Fonte: ead.www.utfpr.edu.br/pg/moodle

Figura 6
Fonte: ead.www.utfpr.edu.br/pg/moodle

Figura 7
Fonte: ead.www.utfpr.edu.br/pg/moodle
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2) Verificar os campos de identificação: Nome, Sobrenome e Endereço de 
e-mail. O endereço de e-mail especificado será utilizado pelo sistema Moo-

dle e pelos usuários para o envio de mensagens. Caso alguma informação 

esteja incorreta, é preciso fazer correções. 

3) Selecionar as opções desejadas para as configurações relativas à comuni-

cação por e-mail.

a) O campo mostrar endereço de e-mail permite controlar a visibilidade 

do seu endereço de e-mail. As opções são: ocultar completamente o e-mail; 

exibi-lo apenas para os usuários de suas disciplinas; ou exibi-lo para todos os 

usuários cadastrados que acessam o ambiente.

b) O campo e-mail ativado permite habilitar ou desabilitar o envio de men-

sagens pelo sistema Moodle para o seu endereço de e-mail.

c) O campo formato de e-mail permite selecionar o formato das mensa-

gens enviadas ao endereço de e-mail especificado: HTML (com formatação 

de fontes e cores) ou texto simples (sem formatação). 

4) Selecionar as opções desejadas para as configurações relativas aos fóruns.

a) O campo tipo de digest das mensagens permite selecionar como as 

mensagens postadas nos fóruns serão recebidas por e-mail. As opções são: 

não receber mensagens dos fóruns; receber as mensagens completas; ou 

receber apenas os assuntos das mensagens.

b) O campo assinatura automática permite configurar a assinatura para 

o recebimento de mensagens dos fóruns. As opções são tornar-se automa-

ticamente assinante ao enviar mensagens ao fórum ou não. Se optar por 

não se tornar assinante automaticamente, você ainda poderá configurar sua 

assinatura manualmente para cada fórum.

c) O campo monitoração do fórum permite colocar em destaque as men-

sagens postadas nos fóruns que você ainda não leu, facilitando a navegação.

5) O campo ao editar o texto permite selecionar as opções de utilizar o 

editor HTML do Moodle ou formulários web com texto simples para inserir 

textos.
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6) Preencher os campos Cidade/Município e País.

7) Selecionar sua opção para Zona de fuso horário. 

Essa configuração pode ser importante quando a disciplina envolve parti-

cipantes em localidades com fusos horários diferentes. A opção padrão é 

a hora local do servidor, mas é recomendável selecionar sua própria zona 

horária (GMT).

8) Selecionar o Idioma preferido.

9) Selecionar o Tema preferido. Esta opção estará ativa se o administrador 

da plataforma configurou o ambiente de modo a permitir aos usuários esco-

lher seu próprio layout (tema) entre as opções existentes. 

10) Preencher o campo Descrição com informações pessoais (breve currí-

culo, hobbies, etc.) que você deseja apresentar aos outros usuários do am-

biente.

11) Os demais campos são opcionais.

12) Após o preenchimento do formulário, clicar no botão Atualizar perfil.

Para fazer o upload de uma imagem ou foto:

1) Selecionar ou preparar a imagem ou foto desejada (formato gif ou jpeg).

2) Clicar no botão Procurar, imediatamente ao lado do campo Nova Ima-
gem. Abrirá uma janela mostrando os diretórios de seu computador.

Figura 8
Fonte: ead.www.utfpr.edu.br/pg/moodle



Rede e-Tec BrasilAula 3 - Software de trabalho: o moodle 29

3) Localizar e selecionar a imagem ou foto. Clicar sobre o botão Abrir.

4) Clicar sobre o botão Atualizar perfil. O sistema formatará a imagem em 

um quadrado de 100X100 pixels.

5) Clicar novamente no botão Atualizar Perfil. Será mostrado o seu perfil 

com as informações inseridas.

Confira abaixo outras ações que você pode realizar dentro do am-
biente:

• Mudando a senha

Para mudar sua senha é necessário que você entre no item Editar perfil.

• Verificando mensagens postadas nos fóruns

Para ter acesso a todas as mensagens que você postou nos fóruns, clicar no 

link Mensagens do fórum.

• Ajuda no Moodle

A maioria dos recursos do ambiente Moodle apresenta dicas de ajuda que 

podem ser acessadas clicando no ícone .

Figura 9
Fonte: ead.www.utfpr.edu.br/pg/moodle
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3.3 Acessando as   
      disciplinas
Na parte esquerda da página inicial do 

ambiente são mostradas as disciplinas 

em que você está inscrito. Para acessar 

a disciplina desejada, basta clicar sobre 

o link com o nome da mesma.

3.3.1 Recursos utilizados nas disciplinas
As telas das figuras anteriores mostram um modelo padrão para o ambiente 

de uma disciplina. No entanto, o professor de cada disciplina poderá, even-

tualmente, alterar cores e disposição dos recursos. 

Independentemente do formato adotado pelo professor, o ambiente é divi-

dido em três colunas: esquerda, central e direita. 

O conteúdo da disciplina sempre estará concentrado na coluna central. Os 

demais recursos, distribuídos por blocos, poderão estar dispostos nas colu-

nas esquerda e direita.

Resumo
Nesta aula foram apresentadas as ferramentas administrativas do moodle e 

suas formas de utilização para que o estudante possa se familiarizar com o 

sistema e, dessa forma, utilizar melhor as ferramentas disponíveis. 

Figura 10
Fonte: ead.www.utfpr.edu.br/pg/moodle

Figura 11
Fonte: ead.www.utfpr.edu.br/pg/moodle
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Atividades de aprendizagem
Atividade 1: Altere sua senha.

Atividade 2: Edite o seu perfil de usuário no ambiente ead.utfpr.edu.br/pg/

moodle.

Até aqui você já recebeu algumas informações essenciais para sua adapta-

ção ao ambiente virtual. Nessa aula, em especial, foi apresentado o software 

Moodle e seu ambiente. Pratique a utilização do moodle, a partir da leitura 

que foi proporcionada, para que você possa fixar e melhorar a sua manipu-

lação neste ambiente virtual de aprendizagem. Se houver dúvidas, busque 

mais informações na plataforma, em outros mecanismos de pesquisas e siga 

em frente! Boa sorte!
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Aula 4. Barra de navegação do moodle

Objetivos:

• identificar a utilização da barra de navegação para se movimen-

tar no ambiente Moodle; e

• compreender o funcionamento e as vantagens dos módulos de 

atividades do Moodle.

Prezado (a) estudante;

Esta é a sua penúltima aula e o conteúdo traz para você os módulos de 

atividades do Moodle: avaliação do curso, chat, hotpotatoes, pesquisa de 

opinião, trabalho com revisão e outros. Frisei este tema nesta quarta aula 

para que você possa se aprofundar nas atividades que são necessárias para 

o desenvolvimento de todo o seu curso. Dessa forma, você poderá aprovei-

tar todos os recursos que estarão a sua disposição e também melhorar seu 

desempenho. Boa aula!

A barra de navegação apresenta a sequência com os links das páginas visita-

das, iniciando com o link da página principal do ambiente Moodle da UTFPR.

4.1 Materiais como possibilidades de   
 apresentação de textos e informações
São estas as possibilidades que o professor tem ao utilizar a barra de nave-

Figura 12
Fonte: ead.www.utfpr.edu.br/pg/moodle
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gação do Moodle.

 Página de texto simples: Permite criar uma página com texto sem for-

matação. É util para informações que requerem nada mais que um simples 

texto para serem transmitidas. 

 Página Web: Permite criar uma página web com todos os recursos 

HTML, inclusive com inserção de imagens e scripts. 

Link para um arquivo: Permite carregar, armazenar e disponibilizar no am-

biente Moodle os seus arquivos de conteúdo, em qualquer formato:

documentos do word (.doc)

documentos (.pdf)

imagens (.gif ou .jpeg)

vídeos (.mpeg ou .avi)

animações flash (.swf)

apresentações PowerPoint (.ppt) 

 Link para um site: Permite criar links para sites externos e disponibilizá-

-los aos estudantes. 

 Visualizar diretório: Permite criar um link para abrir um diretório den-

tro do Moodle de modo que, ao invés de criar links individuais, todos os 

arquivos ali armazenados serão disponibilizados aos estudantes. 

Rótulo: Permite inserir conteúdo HTML em qualquer lugar na exibição da 

página principal do curso, incluindo gráficos, animações, figuras, tabelas etc. 

Além dos módulos de texto, existem ainda os módulos de atividades. 

4.2 Módulos de atividade
Os Módulos de atividade do Moodle são:
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•  Avaliação do Curso: Permite a realiza-

ção de testes de avaliação de cursos on-line (COL-

LES e ATTLS). 

•  Chat: Permite a criação de salas de bate-

-papo para a realização de discussões on-line sín-

cronas em tempo real entre os participantes.

• : É uma das ferramentas mais im-

portantes do ambiente para promover a intera-

ção on-line assíncrona. Diferentes tipos de fórum 

podem ser criados: apenas para professores, notícias do curso, aberto a 

todos os participantes, um comentário por participante. Também podem 

ser incluídas avaliações das mensagens postadas pelos estudantes.

• : Permite a geração de uma lista de definições em diversos 

formatos. Os estudantes podem participar da criação dessa lista.

•  HotPotatoes: Permite integrar questões criadas com o programa 

HotPotatoes ao ambiente Moodle. 

• : Permite a criação de conteúdo no formato de uma sequência 

de páginas com navegação interna. 

• : Permite a inclusão de páginas de conteúdo com uma ques-

tão no final, cuja resposta determina a navegação. 

•  Pesquisa de opinião: Permite a realização de enquetes, com visu-

alização das respostas em uma tabela bastante intuitiva ou um gráfico 

dos resultados.

• : Permite que o professor crie e configure questioná-

rios com vários tipos de questões.

• : Permite que o professor especifique uma tarefa que pode 

exigir a preparação e submissão de conteúdo digital.

•  Trabalho com revisão: Permite a criação de tarefas colaborativas 

com avaliação pelos pares.

Figura 13
Fonte: ead.www.utfpr.edu.br/pg/moodle
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• : Permite a implementação de atividades colaborativas que 

envolvem a criação de páginas Wiki.

Além desses, também existem outros módulos desenvolvidos pelos mem-

bros da comunidade de usuários do Moodle:

•  Atendimento: Permite que os estudantes marquem reuniões indivi-

duais com o professor. 

•  Compromisso: Permite agendar reuniões entre o professor e os es-

tudantes. 

•  Diálogo: Permite que estudantes ou professores realizem diálogos 

através do envio de mensagens instantâneas. 

•  Diário: O professor pede que os estudantes reflitam sobre um de-

terminado tópico e os estudantes podem editar e refinar suas respostas.

•  Presença: Permite monitorar manualmente ou automaticamente a 

participação dos estudantes nas atividades do curso.

•  TUI: Permite a criação de testes psicológicos chamados Test of Un-
concious Identification. 

•  WebWork: Conjunto de scripts em PHP e PERL que permitem ao 

ambiente Moodle comunicar-se com o WebWorK, um sistema de testes 

de matemática. 

4.2.1 Bloco Participantes
O bloco Participantes apresenta a lista com os participantes da disciplina. Ao 

clicar sobre o nome do participante você terá acesso ao usuário correspon-

dente.

Figura 14
Fonte: ead.www.utfpr.edu.br/pg/moodle
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4.2.2 Bloco Atividades
A função do bloco de atividades é apresentar um índice completo das ativi-

dades e dos conteúdos da disciplina.

4.2.3 Bloco Buscar nos Fóruns
Este bloco tem a função de possibilitar, através de uma janela, a busca por 

palavra-chave em todas as mensagens postadas nos fóruns. 

4.2.4 Bloco Administração
Neste bloco você tem acesso:

• Às suas notas obtidas nas atividades re-

alizadas no ambiente virtual.

• À tela de edição de seu perfil.

• Ao formulário para mudança de sua se-

nha.

Figura 15
Fonte: ead.www.utfpr.edu.br/pg/moodle

Figura 16
Fonte: ead.www.utfpr.edu.br/pg/moodle

Figura 17
Fonte: ead.www.utfpr.edu.br/pg/moodle
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4.2.5 Bloco Minhas Disciplinas
Apresenta links para todas as disciplinas do ambiente virtual nas quais o 

usuário está inscrito.

4.2.6 Bloco Calendário
Apresenta algumas formas de eventos: 

• Eventos globais: são criados pelos ad-

ministradores da plataforma e dirigidos 

a toda a Universidade, sendo visíveis em 

todas as disciplinas do ambiente. 

• Eventos da disciplina: são criados pelo 

professor e visíveis somente para alunos 

da disciplina específica, podendo assina-

lar datas para entrega de trabalhos, en-

cerramento de um questionário, duração 

de uma atividade, etc. 

• Eventos do grupo: visíveis somente para membros de um determinado 

grupo criado pelo professor em uma disciplina. 

• Eventos do usuário: criados pelos próprios usuários e visíveis somente 

para eles. 

Figura 18
Fonte: ead.www.utfpr.edu.br/pg/moodle

Figura 19
Fonte: ead.www.utfpr.edu.br/pg/moodle
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4.2.7 Bloco Próximos Eventos
Possibilita o acesso aos eventos cadastrados no bloco Calendário através de 

uma lista abreviada.

4.2.8  Bloco Últimas Notícias
Este bloco exibe as mensagens mais recentes incluídas no fórum de notícias 

do curso. 

4.2.9 Bloco Usuários On-line
Apresenta os usuários que estão utilizando o sistema no momento. 

Figura 20
Fonte: ead.www.utfpr.edu.br/pg/moodle

Figura 21
Fonte: ead.www.utfpr.edu.br/pg/moodle

Figura 22
Fonte: ead.www.utfpr.edu.br/pg/moodle
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Para verificar se o usuário está conectado ou não, verifique as seguin-
tes características de exibição:

• Os nomes de usuários destacados em negrito identificam os professores 

conectados; 

• Ao posicionar o cursor do mouse sobre algum nome será mostrado há 

quanto tempo o usuário está conectado no curso; 

• Clicando no ícone  ao lado do nome de um usuário on-line será aberta 

a ferramenta para enviar uma mensagem particular ao mesmo.

4.2.10 Bloco Mensagens
Bloco utilizado para a troca de mensagens. 

Possui três níveis de utilização:

• Contatos: lista de usuários que foram adicionados como seus contatos 

automáticos. Após adicionar um contato, você agiliza o processo de en-

vio de mensagens, pois não precisará mais realizar buscas.

• Busca: recurso utilizado para encontrar um usuário no próprio curso ou 

em qualquer curso da plataforma. Também é possível estabelecer peque-

nos critérios para personalizar a busca. 

• Configurações: permite parametrizar o funcionamento do sistema de 

envio de mensagens.

Figura 23
Fonte: ead.www.utfpr.edu.br/pg/moodle
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4.2.11 Módulo Fórum

É uma das mais poderosas ferramentas de comunicação dentro do ambien-

te. Pode ser visto como um quadro de mensagens on-line. Neste quadro, os 

usuários – professor e alunos – têm a facilidade de enviar mensagens simul-

tâneas a todos, tendo o controle individual de cada mensagem. 

O fórum é uma das principais atividades para discussão on-line. 

Não há a necessidade de estar on-line para que sejam enviadas mensagens 

por outros usuários conectados. 

O fórum do ambiente Moodle é semelhante a outros sistemas de trocas de 

mensagens, como o Orkut. 

Figura 24
Fonte: ead.www.utfpr.edu.br/pg/moodle

Figura 25
Fonte: ead.www.utfpr.edu.br/pg/moodle



Rede e-Tec Brasil 42 Utilização de Multimeios

Para participar do fórum: 

1. Clicar no fórum do curso. Exemplo:     Fórum de notícias;

2. Abrirá uma página do fórum, conforme a figura abaixo.

Resumo
A barra de navegação para se movimentar no ambiente Moodle foi o tema 

desta aula para que você, estudante, identifique o funcionamento e as van-

tagens dos módulos de atividades do Moodle. 

Atividades de aprendizagem
Atividade 1: Use a barra de navegação para se movimentar no ambiente.

Atividade 2: Use a barra de navegação para se movimentar no ambiente

Reconhecer as formas de utilização do moodle é essencial para que você, 

estudante, tenha um bom desempenho na plataforma e ganhe tempo para 

se dedicar à compreensão do conteúdo, ao invés de tentar ‘decifrar’ o am-

biente de aprendizagem. Dessa forma, espero que a aula tenha contribuído 

para melhor utilização do moodle.

Figura 26
Fonte: ead.www.utfpr.edu.br/pg/moodle
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Aula 5. Módulo chat

Objetivos:

• compreender o funcionamento da troca de mensagens entre os 

participantes do curso; e

• familiarizar-se com a atividade do Módulo Tarefa, Módulo Livro, 

Módulo Questionário e Módulo Glossário.

Prezado (a) estudante;

Esta é a sua última aula! Que bom que chegou até aqui. Nesta aula vou apre-

sentar o Módulo Chat, uma ferramenta de comunicação dentro do ambien-

te Moodle. É importante que você busque se familiarizar com as ferramentas 

até aqui apresentadas e compreenda que, através do chat, muitas das suas 

dúvidas poderão ser esclarecidas. Boa aula!

Módulo Chat é uma ferramenta síncrona para troca de mensagens entre os 

participantes do curso. Para que as mensagens sejam enviadas, os usuários 

devem estar logados – diferentemente dos fóruns. 

É um ambiente   semelhante a outros sistemas de chats, como o MSN ou 

Yahoo Messenger.

Para utilizar o chat:

1. Verifique o horário que está estipulado 

para o chat no calendário. Ele está sempre 

disponível para os estudantes. Na verdade, 

este horário apenas cria um aviso na agenda 

do curso para indicar que naquele dia espe-

cífico haverá um chat entre todos. Figura 27
Fonte: ead.www.utfpr.edu.br/pg/moodle
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2. No dia e hora previstos, clique na atividade.

3. Abrindo uma página da atividade de chat, clique para entrar no chat.

4. Da mesma forma que outros serviços de chat, para enviar uma nova men-

sagem, basta digitar o texto na caixa no final da página e pressionar o botão 

Enter.

Todos os demais participantes da sala receberão esta mensagem de maneira 

instantânea. Do lado direito desta tela são exibidos todos os participantes da 

sala que estão ativos naquele instante. E do lado esquerdo estão as mensa-

gens dos colegas e professores.

5.1 Módulos
Os módulos são ambientes de atividades e geralmente têm a inten-
ção de fazer o aluno aperfeiçoar seus conhecimentos. 

Confira:

5.2.1 Módulo Tarefa
É uma atividade que o professor solicita aos alunos para desenvolver no 

ambiente da disciplina. 

Pode ser um texto, uma fórmula ou figura.

Figura 28
Fonte: ead.www.utfpr.edu.br/pg/moodle

Figura 29
Fonte: ead.www.utfpr.edu.br/pg/moodle
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1. Para desenvolver a tarefa , verifique no ambiente da disciplina a figura 

da atividade TAREFA  e clique na atividade conforme a figura abaixo:

 Espaço Turístico de Guarulhos

2. Clique em abrir a tarefa e leia a atividade que você deverá realizar.

3. Você poderá elaborar a atividade no Word ou outro programa. Salve em 

sua máquina e depois insira o arquivo no programa, conforme a figura abai-

xo. Clique em “enviar o arquivo”.

Avalie os atrativos turísticos da cidade de Guarulhos e 

analise o espaço turístico da cidade. 

Disponível a partir de: Tuesday, 7 November 2006, 

15:25 

Data de entrega: Friday, 14 December 2007, 20:25

Enviar um arquivo (Tamanho máximo: 2Mb)

Procure verificar a data em que a tarefa estará disponível e o tama-
nho máximo do documento que você poderá enviar.

5.2.2 Módulo Livro
É a ferramenta utilizada pelo professor para disponibilizar os conteúdos com 

múltiplas páginas (com o formato de um livro) com muita facilidade.

Para utilizar a ferramenta, basta clicar no item “livro” e abrir o seu conteúdo. 

Como um livro, o conteúdo tem capítulos e subcapítulos.

5.2.3 Módulo Questionário
O questionário permite a criação e configuração de questionários com vá-

rios tipos de questões. Os questionários podem ser utilizados de várias for-

mas no decorrer de um curso: em atividades de auto-avaliação, em listas de 

exercícios para avaliar a aprendizagem com respeito a um tópico, em testes 

rápidos sobre os conceitos apresentados, etc.

O questionário é uma atividade on-line em que o professor avaliará os estu-

dantes. Terá um tempo determinado para receber as respostas, como tam-

bém um número máximo de tentativas definida pelo professor.

Os questionários poderão ser diferentes com questões de:
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• Múltipla escolha 

• Verdadeira / falsa 

• Resposta breve 

• Numérica 

• Associação 

• Calculado 

• Questão dissertativa 

Para iniciar o questionário:

1. No ambiente da disciplina, verificar a atividade conforme figura abaixo:

 Questionário

2. Clicando no item do questionário, abre a página inicial, contendo o texto 

introdutório do questionário e a data limite para sua realização. Leia atenta-

mente o exemplo abaixo:

Questionário

Esse questionário deverá se respondido na data 

correta, sendo que o aluno não poderá responder 

com várias tentativas, pois a cada tentativa errada 

o aluno perderá pontos (penalidades).

Tentativas permitidas: 3

Método de avaliação: Nota mais alta 

O questionário estará disponível até: Friday, 14 

December 2007, 23:15

3. Atenção. Verifique as penalidades e número de tentativas que po-
derá responder o questionário, como também a data em que o ques-
tionário estará disponível.
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4. Responda às questões com atenção e não se esqueça de submeter no 

final.

5. Existe uma forma de revisar suas tentativas:

• Imediatamente após a tentativa. 

• Mais tarde, enquanto o questionário ainda estiver aberto. 

• Depois que o questionário for encerrado. 

5.2.4 Módulo Glossário
Possibilita aos participantes criar e manter listas de definições, como uma 

espécie de dicionário dentro do curso. Os termos podem ser procurados ou 

listados em muitos formatos diferentes.

Opções de consulta aos termos do Glossário: 

• Consultar por Alfabeto - consulta direta aos termos iniciados por uma 

determinada letra do alfabeto.

• Consultar por Categoria - caso este esteja organizado desta maneira, 

pesquisa por termos organizados em categorias distintas.

• Consultar por Data - fornece opção de consulta por Data de Criação ou 

Data de Atualização.

• Consultar por Autor - pesquisa somente por termos inseridos por um 

determinado Professor ou Aluno. 

Você também pode procurar por uma palavra usando o campo de Busca (na 

parte superior do Glossário).

A opção “Buscar em todo o texto” (ao lado direito da caixa de busca) ativa 

a pesquisa por trecho de palavra, ou seja, pesquisa em todo o glossário pelo 

Figura 30
Fonte: ead.www.utfpr.edu.br/pg/moodle
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termo em qualquer posição no texto. 

Impressão: Também é possível imprimir o glossário através do Ícone de Im-

pressão (  ) disponível ao lado do título. Este recurso irá montar uma 

página separada com todos os termos (e seus respectivos significados) em 

ordem alfabética.

Resumo
Nesta aula foram apresentados a você cinco módulos úteis para o seu estudo 

em EAD. São eles: Módulos, Módulo Tarefa, Módulo Livro, Módulo Questio-

nário e Módulo Glossário. 

Em primeiro lugar, quero lhe parabenizar por concluir a disciplina “Utilização 

de multimeios”. É uma satisfação construir esse conteúdo que poderá lhe 

proporcionar, a partir de agora, uma melhor qualificação e melhores condi-

ções de trabalho. Se houver dúvidas, por favor, releia o conteúdo, acesse a 

plataforma e exercite as funções aqui apresentadas. A partir daí você verá 

o quanto é fácil estar ligado nos multimeios e, cada vez mais, você estará 

incluído no processo digital. 

Até a próxima!
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