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1 O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) MOODLE UNIVALE  

 

1.1 INTERFACE INICIAL 

 

 Logo após fazer o login no AVA, o supervisor irá se deparar com a seguinte tela, que contém 

todas as informações básicas para começar a navegar pelo ambiente. 

 
(1) Barra Lateral: Nesta área é possível encontrar as principais funções disponíveis na página 

em que o usuário se encontra. A barra lateral ficará visível em todas as páginas acessadas 

dentro do ambiente virtual, podendo ser ocultada ao clicar no (X) que fica logo acima dela. 

(2) Resumo dos Cursos: Aqui é possível visualizar todos os cursos que o supervisor 

administra, bastando clicar no título da disciplina para acessá-la. Ao clicar no ícone (...) 

disponível em cada disciplina, é possível ocultá-la e/ou favoritá-la, de acordo com as 

necessidades do supervisor. 

(3) Área do usuário: Clicando neste ícone é possível acessar todas as configurações 

referentes ao usuário, incluindo: perfil (editar informações pessoais), notas (visualizar as 

notas dos alunos), mensagens (visualizar e organizar o sistema de mensagens em tempop 

real), preferências (configurações gerais de acesso e notificações) e sair (realizar o log-off 

no AVA). 

(4) Calendário: É possível, a partir desta área, organizar os horários e notificações relacionados 

à instituição de forma geral, bem como marcações relacionadas aos cursos e disciplinas, 

como datas de provas e atividades. 

(5) Personalizar esta página: Clicando aqui, o supervisor tem total acesso a personalizar esta 

página, podendo ocultar áreas e adicionar outras de seu interesse. Também é possível 

reorganizar os itens, podendo mudá-los de lugar. 



 

1.2 INTERFACE INICIAL DO CURSO/DISCIPLINA 

 

 

(1) Barra lateral do curso: Nesta área é possível acessar de maneira rápida, a partir de 

qualquer página, a lista de participantes (alunos), o livro de notas e cada um dos 

módulos/unidades disponíveis em cada disciplina. 

(2) Visão Geral do Curso: Aqui é possível verificar todas as unidades1, atividades e avisos 

postados pelo supervisor. É possível também adicionar, editar e configurar de maneira 

rápida e simples todos os diferentes tipos de conteúdos que o supervisor compartilhar. 

(3) Administração do Curso: Neste ícone , essencial para o supervisor, é possível editar 

e configurar com detalhes todas as seções do curso. Também é possível verificar lista de 

presenças, livro de notas, banco de questões e todas as demais ferramentas que o 

supervisor achar necessário no desenvolvimento de suas unidades. No próximo capítulo, as 

opções presentes aqui serão explicadas com maiores detalhes. 

 

  

 
1 Cada Unidade corresponde a uma semana de aula. 



1.3 ADMINISTRAÇÃO DO CURSO 

 

1.3.1 Visão Geral 

 

 

Ao clicar no ícone da engrenagem ( ), disponível na página inicial dos 

cursos, o menu ao lado será exibido.  

(1) Ativar edição: Para que o supervisor seja capaz de editar as 

atividades, adicionar novas tarefas e organizar a sequências delas, é 

preciso, antes de qualquer ação, ativar essa opção. É ESSENCIAL 

CLICAR NESTA OPÇÃO SEMPRE! 

(2) Conclusão de Curso: Neste item, é possível configurar as condições 

de conclusão do curso e das atividades e conteúdos postados pelo 

supervisor. 

(3) Configuração dos livros de notas: É possível, a partir deste item, 

configurar a pontuação de cada atividade postada e o peso que ela terá 

na nota final do aluno. 

(4) Importar: A partir deste item, é possível importar atividades e recursos de outros 

cursos/disciplinas. 

(5) Mais…: Neste item, de fundamental importância, o supervisor pode visualizar as 

configurações detalhadas do curso. Mais detalhes desta opção serão vistos no próximo 

subitem deste capítulo. 

 

1.3.1 Visão Detalhada 

 

 Ao clicar no ícone da engrenagem ( ) e, em seguida, clicar na opção “Mais…”, abrirá a 

seguinte janela: 

 

 
 

 



(1) Administração do Curso: Nesta aba estão presentes as configurações gerais do curso. A 

maioria destas já se encontram presentes na visão geral das administração do curso, ao 

clicar somente uma vez no ícone da engrenagem ( ). 

(2) Usuários: Nesta opção é possível verificar quais alunos estão matriculados no curso. É 

possível também configurar grupos, caso o supervisor necessite que algumas (ou todas) 

atividades sejam realizadas em grupo, ao invés do padrão, que é individual. 

(3) Relatórios: Aqui é possível visualizar relatórios de acesso dos alunos, verificando quanto 

tempo eles ficaram nas atividades, em quais lugares do AVA eles clicaram,e muito mais. É 

possível ver as informações em formato de gráficos, que podem ser exportados em 

diversos formatos, para análises detalhadas. 

(4) Banco de questões: Neste item é possível configurar o banco de questões, adicionando 

questões manualmente ou importando diversas questões a partir de um documento word 

(ver cap. 6.2). 

 

  



 

2 PREPARAÇÃO DAS UNIDADES 

 

2.1 Adicionando, excluindo e organizando as unidades e atividades 

 

 Na tela inicial de cada curso/disciplina, após clicar na engrenagem ( ) e, em seguida, na 

opção “Ativar edição”, surgirão alguns itens e opções adicionais na tela inicial, mostrados na 

seguinte imagem: 

 
 Perceba que, cada vez que um curso é iniciado, ele apresenta um quadro de Avisos e 4 

tópicos. O quadro de avisos é onde o supervisor pode adicionar mensagens e avisos aos alunos. 

Os tópicos são o que chamamos de unidades, cada um podendo conter diversos conteúdos e 

recursos diferentes. 

(1) Editar: Aqui você pode configurar opções de acesso e descrições de cada tópico. Aqui é 

possível configurar uma data de início e de término para o tópico. 

(2) Adicionar uma atividade ou recurso: Nesta opção é possível adicionar um recurso ou 

atividade. São diversos tipos de atividades, cada um com configurações próprias e com 

uma pequena descrição explicando a sua função. 

(3) : Neste ícone é possível editar o nome do tópico ou atividade apresentada, sem 

precisar entrar na página dela. 

(4) : clicando neste ícone, há a possibilidade de arrastar o tópico ou atividade/recurso 

para qualquer área da disciplina, podendo organizar tudo de maneira mais fácil. 

(5) Adicionar tópicos: Aqui você adiciona mais unidades/tópicos a disciplina. 



2.1.1 Restringindo acesso às unidades 

  

 Clicando em Editar ao lado do tópico/unidade, é possível configurar, além das 

configurações básicas do tópico (como nome e descrição), a restrição de acesso. Ao rolar a 

página para baixo, aparecerá a opção “Restringir acesso”. Clicando nesta opção, aparecerá a 

opção “Adicionar restrição” e, então, aparecerá a seguinte mensagem: 

 
Dessa forma, é possível adicionar o período que a unidade estará disponível para o aluno (data de 

liberação da unidade e data de encerramento). 

 

2.1.2 Adicionando atividades e recursos 

  

 Ao clicar na opção “Adicionar uma atividade ou recurso”, o supervisor terá acesso a seguinte 

tela:  

 

São 27 tipos diferentes de atividades e recursos disponíveis para 

o supervisor adicionar em suas unidades. Cada uma das 

atividades ou recursos possuem uma explicação detalhada que 

aparece na parte direita da janela. 

 As principais e mais utilizadas pelos supervisores, são:  

● Questionário 

● Arquivo 

● URL 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 RECURSOS E ATIVIDADES 

3.1 Configurações Gerais dos Recursos e Atividades 

Ao adicionar um recurso ou um atividade, aparecerá uma janela com diversas configurações. Muitas 

configurações são específicas para o tipo de recurso/atividade escolhido, mas algumas estão 

presentes em todos os recursos e atividades e estas são as mais importantes. 

 

 
A imagem acima é um exemplo de configuração de uma atividade/recurso (no caso, foi escolhida a 

atividade “Questionário”).  

 

3.1.1 Geral 

 

Aqui é possível configurar o nome e a descrição a atividade. 

 

3.1.2 Duração do recurso/atividade 

 

 
 Nesta opção é possível configurar o horário em que a atividade estará disponível, o horário 

em que ela encerrará e o limite de tempo que o aluno terá ao iniciar a atividade. 

 



3.1.3 Nota 

 

 
 Nesta opção o supervisor poderá configurar a nota que o aluno precisará tirar para ser 

aprovado na atividade e o número de tentativas que ele terá para realizá-la. 

 

3.1.4 Restringir Acesso 

 

 Nesta opção o supervisor poderá restringir o acesso do aluno a atividade escolhendo 

diversos fatores, entre eles: data, realização ou não de atividades anteriores, nota obtida em 

atividades anteriores. 

 

3.1.5 Conclusão de atividades no curso 

 
 Nesta opção o supervisor selecionará quais são as condições que farão o sistema 

contabilizar a atividade/recurso como realizada. É importante o supervisor configurar essa opção 

para que o aluno consiga obter automaticamente o ícone de conclusão de atividade. 

 

3.2 Editando a atividade 

Após adicionar e configurar a atividade, ela aparecerá na página inicial do curso da seguinte 

forma: 

 
É importante configurá-la agora, incluindo as atividades que os alunos precisam fazer (sejam 

questões a responder, redação, etc). Para isso, é preciso clicar no título da atividade. Ao clicar no 

título dela, aparecerá uma janela de configuração que será diferente para cada tipo de atividade 

escolhido. 



 

IMPORTANTE: Caso sua atividade já tenha sido realizada por algum aluno e você queira editá-la, 

será preciso entrar nela e clicar no ícone de engrenagem ( ). É importante que isso não ocorra e 

você verifique bem certo todas as configurações antes de deixar a atividade pública para os 

alunos, assim fica mais fácil a configuração para você. 

 

3.3 TIPOS ESSENCIAIS DE ATIVIDADES E RECURSOS  

 

3.3.1 Questionário 

 

Essa atividade é a mais abrangente de todas. Com ela é possível adicionar os seguintes tipos de 

questões: 

 

●   Verdadeiro/Falso 
●   Associação 
●   resposta curta 
●   Numérico 
●   Arrastar e soltar sobre o texto 
●   Arraste e solte na imagem 
●   Calculado 
●   Cálculo simples 
●   Correspondência de resposta curta randômica 
●   Escolha as palavras que faltam 
●   Marcadores "arrasta e solta" 
●   Múltipla escolha calculada 
●   Respostas embutidas  

 

É possível importar questões do banco de questões ou adicioná-las manualmente. 

 

OBSERVAÇÃO: Para questões dissertativas é recomendável adicionar a atividade “Tarefa” e não 

“Questionário”. 

 

3.3.2 Arquivo 

 

Neste recurso, é possível adicionar um arquivo de até 5 mb. É possível, dessa forma, 

adicionar o capítulo de um livro, ou uma apresentação de slides, por exemplo. 

 

ATENÇÃO: O professor-supervisor não pode fazer o upload de arquivos de vídeo, sendo 

recomendável que utilize links para os vídeos upados em plataformas externas, como o youtube 

ou vimeo, utilizando a função “URL”, explicada no próximo ponto. 

 

3.3.3 URL 

 

 É com este recurso que você poderá adicionar vídeos do Youtube ou de qualquer outra 

plataforma de vídeos. Também é possível colocar links de streamings, caso o supervisor queira 

apresentar uma unidade em formato de vídeo conferência.  

 

IMPORTANTE: Para aparecer na própria janela do AVA Moodle Univale, é importante SEMPRE 

configurar como EMBED. 

  



4 DÚVIDAS FREQUENTES 

 

 

4.1 Como verificar as notas dos alunos? 

 

 Para verificar o desempenho dos alunos basta clicar na guia “Notas”, que fica no 

painel lateral da página do curso.  

 

(1) Ver: Nesta aba você pode ver as notas gerais dos alunos. 

(2) Configurações: Aqui você pode configurar qual é o peso de cada atividade para a 

pontuação final. 

(3) Exportar: Nesta opção você pode exportar uma planilha contendo as notas dos 

alunos. 

 

4.2 Como corrigir as atividades dos alunos em questões dissertativas? 

 

IMPORTANTE: Essa opção só está disponível para a atividade “Tarefa”, portanto, caso 

queira adicionar uma questão dissertativa, a melhor maneira de fazer isso é por meio desta 

atividade. 

 

Para corrigir as atividades dissertativas o supervisor precisa, na página inicial do 

curso, clicar no título da atividade que ele deseja corrigir, em seguida clicar em “Ver todos 

os envios”. Aparecerá, na mesma janela, todos os alunos, seus envios e o campo em 

branco, que será onde o supervisor colocará a nota que deseja atribuir a atividade. Também 

é possível adicionar comentários individuais para cada aluno.  



 

 

4.3 Como acessar o Banco de Questões e importar questões? 

  

Para acessar o banco de questões, é preciso clicar no ícone de engrenagem ( ) 

disponível na página inicial do curso. Em seguida, é preciso clicar em “Mais…” e, na guia “Banco 

de Questões” que irá aparecer, clicar na opção “Importação”. A seguinte janela irá abrir:  

 

O formato de arquivos recomendável para importação de questões é “tabela do Microsoft 

Word 2010”. Para isso, é preciso que o supervisor preencha um arquivo do word com as questões 

a serem acrescentar, podendo colocar a resposta certa e comentários. O modelo de documento 

word que deve ser preenchido está disponível clicando no seguinte link:   

 

https://drive.google.com/open?id=1POeRjoRfspNERG4NOVhhpCTQhVmZyrhd 

 

4.4 Como contabilizar a presença dos alunos? 

 

 A plataforma Moodle conta com um sistema de contabilização de presenças que funciona 

a partir do tempo em que os alunos passam dentro da plataforma. Para verificar esse tempo, é 

preciso, primeiro, adicionar o bloco “Dedicação ao curso”. Para isso, basta seguir os passos a 

seguir: 

 1 - Ativar a edição do curso, clicando na engrenagem ( ) e, em seguida, clicando na 

opção “Ativar edição”. 

 2 -  No painel lateral esquerdo, clicar no ícone “Adicionar um bloco” e escolher o bloco 

“Dedicação ao curso”. 

 



Após realizar este processo, um bloco chamado “Dedicação ao curso” aparecerá na lateral direita 

da sua disciplina, como mostra a imagem a seguir: 

 

 
 

Clicando no botão “Ferramenta dedicação”, abrirá a seguinte janela: 

 
O professor-supervisor poderá, a partir desta tela, exportar uma tabela do Excel contendo o 

acesso dos alunos em horas. 

 

 

 

 

 

  



6 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

a) A equipe multidisciplinar, os professores e os coordenadores de curso devem estar 

cientes das diretrizes e encaminhamentos presentes neste documento. 
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