
1 



2 

Índice 
 

1. Orientações Iniciais ............................................................................... 3 

2. Recursos ............................................................................................ 5 

2.1 Rótulos ......................................................................................... 5 

2.2 Página de Texto Simples .................................................................... 10 

2.3 Página de Texto Formatado ................................................................ 15 

2.4 Link a um Site ................................................................................ 21 

2.5 Link a um Arquivo............................................................................ 26 

2.6 Pasta de Arquivos ............................................................................ 34 

3. Atividades ......................................................................................... 39 

3.1 Entrega de Trabalhos........................................................................ 39 

3.1.1 Envio de arquivo único ................................................................. 39 

3.1.2 Enviar vários arquivos .................................................................. 46 

3.2 Texto Online.................................................................................. 53 

3.3 Atividade Offline............................................................................. 59 

3.4 Fórum.......................................................................................... 65 

4. Trabalhando com Arquivos e Pastas........................................................... 73 

4.1 Enviar novos arquivos para o Portal....................................................... 74 

4.2 Renomear arquivos/pastas ................................................................. 76 

4.3 Apagar arquivos/pastas ..................................................................... 77 

4.4 Criar uma nova pasta........................................................................ 78 

4.5 Mover arquivos para outras pastas ........................................................ 79 

5. Como copiar materiais de outras disciplinas................................................. 81 

6. Como obter Suporte Técnico ................................................................... 86 



3 

1. Orientações Iniciais 

O presente manual tem como finalidade auxiliar você, professor do UNESC, a 
familiarizar-se com as principais funcionalidades do MOODLE, o ambiente de Ensino à 
Distância e de Apoio ao Ensino Presencial adotado pelo UNESC como Portal de Ensino. 
 
Algumas orientações são importantes antes de iniciar: 
 
Para utilizar o Portal UNESC, acesse o endereço http://www.unesc.br. 
 
No lado esquerdo do site, localize o link Painel do Professor. Ao clicar nesse botão, os 
campos de nome de usuário e senha serão exibidos. 
 
Acesse o Painel do Professor digitando seu nome de usuário e sua senha e clicando no 
botão entrar. Caso você ainda não possua nome de usuário e senha, verifique como 
proceder, consultando a seção Como obter Suporte Técnico. 
 

 
 
Uma vez dentro do Painel do Professor, localize o grupo de links Menu. Clique no ícone 
Portal Unesc para acessar o Portal. 
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Assim que você acessa o Portal UNESC, uma lista com suas disciplinas será exibida. 
Certifique-se que todas as disciplinas que você ministra estejam nessa lista. Caso alguma 
disciplina não esteja listada ou caso apareça alguma disciplina que você não ministre, 
entre em contato com o Suporte do Portal (veja na seção Como obter Suporte Técnico). 
 

 
 
Escolha a disciplina que pretende trabalhar nesse momento, clicando sobre o nome da 
mesma. 
 
A página inicial da disciplina será exibida. Basicamente, o Portal UNESC possui quatro 
seções: cabeçalho, menus de administração, tópicos da disciplina e avisos e 
comunicações.  
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2. Recursos 
 
Recursos são os diferentes tipos de materiais de apoio que você pode disponibilizar para 
os seus alunos. São exemplos de materiais de apoio: artigos científicos, slides utilizados 
na aula, sites da Internet com conteúdos relacionados à disciplina, etc. 
 
Basicamente, o Portal UNESC trabalha com cinco tipos de recursos: rótulo, página de 
texto simples, página de texto formatado, pasta de arquivos e link a um arquivo/site da 
Internet. 
 
Veremos nas seções a seguir uma explicação mais detalhada sobre cada um desses 
recursos. 

 

2.1 Rótulos 
 
Um Rótulo é um texto simples usado como identificador para um tópico numerado do 
Portal UNESC. Os tópicos são numerados e utilizados para que cada disciplina do Portal 
UNESC seja melhor organizada. O Portal já vem configurado com alguns rótulos de 
tópicos pré-definidos, mas nada impede você de criar seus próprios rótulos. 
 
São exemplos de rótulos de tópicos pré-definidos: Comunicação e Interação, Contrato 
Pedagógico (Regras), Plano de Ensino, etc. 
 
Para inserir um novo Rótulo ative a edição clicando no botão Ativar edição no lado 
direito superior da tela.  
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Em seguida, escolha o tópico numerado onde você deseja inserir o Rótulo (no exemplo, 
foi escolhido o tópico 8). 
 
Clique na caixa de combinação Acrescentar recurso...  
 

 
 
Escolha o recurso Rótulo. 
 

 
 
Uma nova página será aberta para a edição do rótulo. 
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Dê um nome para o seu novo Rótulo no campo Texto do rótulo. 
 
Altere as características do texto, tais como a fonte, alinhamento, tamanho e cor.  
 

 
 

 
 
Na opção Visível, escolha Mostrar. Se você escolher Ocultar, o recurso vai aparecer 
apenas para você e os alunos não terão acesso ao mesmo. Caso você escolha Ocultar ao 
invés de Mostrar, utilize os ícones Ocultar e Mostrar apresentados logo a seguir para 
tornar o recurso visível ou não aos alunos. 
 
Clique em Salvar e voltar à disciplina para salvar suas alterações e retornar à página 
principal da disciplina. 
 
O botão Cancelar faz com que todas as alterações feitas sejam perdidas. 
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Após clicar em Salvar e voltar à disciplina, confira o novo rótulo que você inseriu. Caso 
queira excluí-lo, clique no botão Cancelar. Caso deseje alterá-lo, clique no botão 
Atualizar.  
 

 
 
O botão Ocultar serve para ocultar o recurso dos alunos. Dessa forma, apenas você o 
visualiza. Isso deve ser utilizado, por exemplo, quando você ainda está editando o 
recurso e não o finalizou e não quer que os alunos vejam esse recurso. Quando terminar 
de editá-lo, você pode torná-lo visível.  
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Caso o recurso esteja oculto, o ícone aparecerá como no exemplo abaixo. Para torná-lo 
visível, clique sobre esse ícone. 
 

 
 
Para visualizar a página como os alunos a visualizarão, clique no botão Desativar edição 
(que antes era o botão Ativar edição, no lado direito superior da tela) e obtenha o 
resultado final. 
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2.2 Página de Texto Simples 

 
Uma Página de Texto Simples é um recurso por meio do qual você pode apresentar aos 
alunos uma página contendo texto simples, sem formatação, utilizando para sua edição 
diretamente o Portal UNESC.  
 
Ela é útil, por exemplo, quando se deseja transmitir aos alunos algum texto, mas você 
não quer criar um arquivo em um editor de texto (como o Microsoft® Word®, por 
exemplo) e disponibilizá-lo para os alunos baixarem. 
 
Para inserir uma nova Página de Texto Simples ative a edição clicando no botão Ativar 
edição no lado direito superior da tela.  
 

 
Em seguida, escolha o tópico numerado onde você deseja inserir a Página de Texto 
Simples (no exemplo, foi escolhido o tópico 8). 
 
Clique na caixa de combinação Acrescentar recurso...  
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Escolha o recurso Página de texto simples. 
 

 
 

Uma nova página será aberta para a edição da Página de Texto Simples. 
 
Informe um nome para a sua nova Página de Texto Simples. Esse nome aparecerá na 
página principal da disciplina como um link para o acesso a essa página. 
 

 
Caso você julgue necessário, é possível escrever um Sumário sobre o conteúdo desse 
recurso. Esse passo é opcional. 
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Utilize o campo Texto completo para escrever o texto da página que você quer que os 
alunos tenham acesso.  

 

 
 

Na opção Formato de texto, mantenha a opção padrão Formato TEXT. 
 
Escolha na opção Janela se você quer que a Página de Texto Simples que está inserindo 
seja aberta na mesma janela do Portal UNESC, ou se, quando o link for clicado, ela seja 
aberta em uma nova janela. 
 
Deixe o botão Mostrar avançados com os valores padrões.  

 

 
Na opção Visível, escolha Mostrar. Se você escolher Ocultar, o recurso vai aparecer 
apenas para você e os alunos não terão acesso ao mesmo. Caso escolha Ocultar ao invés 
de Mostrar, utilize os ícones Ocultar e Mostrar apresentados logo a seguir para tornar o 
recurso visível ou não aos alunos. 
 
Clique em Salvar e voltar à disciplina para salvar suas alterações e retornar à página 
principal da disciplina. 
 
Clique em Salvar e mostrar para salvar suas alterações e logo em seguida exibir a página 
que você acabou de inserir. 
 
O botão Cancelar faz com que todas as alterações feitas sejam perdidas. 
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Após clicar em Salvar e voltar à disciplina, confira na página principal da disciplina o 
novo link que apareceu. 
 

 
 

Note os ícones que surgiram em frente à nova Página de Texto Simples. São os botões 
para Atualizar o recurso – caso queira alterar algo no recurso, Ocultar/Mostrar - para 
mostrar ou não o recurso para os alunos e Cancelar – para excluir o recurso. 
 
Caso você tenha escolhido a opção Ocultar na caixa de combinação Visível durante a 
edição, o recurso aparecerá oculto (em cinza) e o ícone de visibilidade desse recurso 
aparecerá como no exemplo abaixo. Para torná-lo visível, clique sobre esse ícone. 
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Para visualizar a página como os alunos a visualizarão, clique no botão Desativar edição 
(que antes era o botão Ativar edição, no lado direito superior da tela) e obtenha o 
resultado final. 
 

 
 

Se na criação do recurso você optou por exibir o recurso numa nova janela, ao clicar no 
link uma nova página será aberta mostrando o conteúdo (atente para que o bloqueador 
de janelas pop-up do seu navegador esteja desabilitado). Se você escolheu exibir na 
mesma janela, ao clicar nesse link o conteúdo será exibido na página atual do 
navegador. 
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2.3 Página de Texto Formatado 

 
Uma Página de Texto Formatado tem a mesma finalidade de uma Página de Texto 
Simples, porém, ela permite recursos mais avançados de edição do texto. 
 
Para inserir uma nova Página de Texto Simples ative a edição clicando no botão Ativar 
edição no lado direito superior da tela.  
 

 
Em seguida, escolha o tópico numerado onde você deseja inserir a Página de Texto 
Formatado (no exemplo, foi escolhido o tópico 8). 
 
Clique na caixa de combinação Acrescentar recurso...  
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Escolha o recurso Página de texto formatado. 
 

 
 

Uma nova página será aberta para a edição da Página de Texto Formatado. 
 
Informe um nome para a sua nova Página de Texto Formatado. Esse nome aparecerá na 
página principal da disciplina como um link para o acesso a essa página. 
 

 
Caso você julgue necessário, é possível escrever um Sumário sobre o conteúdo desse 
recurso. Esse passo é opcional. 
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Utilize o campo Texto completo para escrever o texto da página que você quer que os 
alunos tenham acesso. Note que agora o texto pode receber diversos tipos de 
formatações, tais como cores de fontes, cores de fundo, listas numeradas, negrito, 
itálico, sublinhado, etc. Esses recursos antes não estavam disponíveis na Página de Texto 
Simples. 
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Escolha na opção Janela se você quer que a Página de Texto Formatado que está 
inserindo seja aberta na mesma janela do Portal UNESC, ou se, quando o link for 
clicado, ela seja aberta em uma nova janela. 
 
Deixe o botão Mostrar avançados com os valores padrões.  

 

 
Na opção Visível, escolha Mostrar. Se você escolher Ocultar, o recurso vai aparecer 
apenas para você e os alunos não terão acesso ao mesmo. Caso escolha Ocultar ao invés 
de Mostrar, utilize os ícones Ocultar e Mostrar apresentados logo a seguir para tornar o 
recurso visível ou não aos alunos. 
 
Clique em Salvar e voltar à disciplina para salvar suas alterações e retornar à página 
principal da disciplina. 
 
Clique em Salvar e mostrar para salvar suas alterações e logo em seguida exibir a página 
que você acabou de inserir. 
 
O botão Cancelar faz com que todas as alterações feitas sejam perdidas. 
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Após clicar em Salvar e voltar à disciplina confira na página principal da disciplina o 
novo link que apareceu. 
 

 
 

Note os ícones que surgiram em frente à nova Página de Texto Simples. São os botões 
para Atualizar o recurso – caso queira alterar algo no recurso, Ocultar/Mostrar - para 
mostrar ou não o recurso para os alunos e Cancelar – para excluir o recurso. 
 
Caso você tenha escolhido a opção Ocultar na caixa de combinação Visível durante a 
edição, o recurso aparecerá oculto (em cinza) e o ícone de visibilidade desse recurso 
aparecerá como no exemplo abaixo. Para torná-lo visível, clique sobre esse ícone. 
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Para visualizar a página como os alunos a visualizarão, clique no botão Desativar edição 
(que antes era o botão Ativar edição, no lado direito superior da tela) e obtenha o 
resultado final. 
 

 
 

Se na criação do recurso você optou por exibir o recurso numa nova janela, ao clicar no 
link uma nova página será aberta mostrando o conteúdo (atente para que o bloqueador 
de janelas pop-up do seu navegador esteja desabilitado). Se você escolheu exibir na 
mesma janela, ao clicar nesse link o conteúdo será exibido na página atual do 
navegador. 
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2.4 Link a um Site 

 
Um Link a um Site deve ser utilizado sempre que você precisar apresentar aos alunos um 
endereço da Internet que você tenha achado interessante. 
 
Para inserir um novo Link a um Site ative a edição clicando no botão Ativar edição no 
lado direito superior da tela.  
 

 
Em seguida, escolha o tópico numerado onde você deseja inserir o Link a um Site (no 
exemplo, foi escolhido o tópico 8). 
 
Clique na caixa de combinação Acrescentar recurso...  
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Escolha o recurso Link a um arquivo/site. 
 

 
 

Uma nova página será aberta para a edição do Link a um Site. 
 
Informe um nome para o seu Site. Esse nome aparecerá na página principal da disciplina 
como um link para o acesso a esse site. 
 

 
 
Caso você julgue necessário, é possível escrever um Sumário sobre o conteúdo desse 
recurso. Esse passo é opcional. 
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No campo Localização digite o endereço de Internet que você quer que os alunos 
visitem. Caso não saiba ou tenha dúvidas, clique no botão Buscar página web... Uma 
nova página com o buscador Google será aberta para que você possa buscar o endereço 
de Internet que você procura. Assim que o encontrar, copie-o da barra de endereços do 
seu navegador e cole-o no campo Localização. 

 

 
 

No caso da edição de um Link a um Site, a opção Forçar download não é utilizada. Ela 
será explicada na seção Link a um Arquivo. Caso ela seja ativada agora, a caixa de 
combinação Janela será desativada. 
 
Escolha na opção Janela se você quer que o Link a um Site que está inserindo seja 
aberto na mesma janela do Portal UNESC, ou se, quando o link for clicado, ele seja 
aberto em uma nova janela. 
 
Deixe o botão Mostrar avançados com os valores padrões.  

 
Na opção Visível, escolha Mostrar. Se você escolher Ocultar, o recurso vai aparecer 
apenas para você e os alunos não terão acesso ao mesmo. Caso escolha Ocultar ao invés 
de Mostrar, utilize os ícones Ocultar e Mostrar apresentados logo a seguir para tornar o 
recurso visível ou não aos alunos. 
 
Clique em Salvar e voltar à disciplina para salvar suas alterações e retornar à página 
principal da disciplina. 
 
Clique em Salvar e mostrar para salvar suas alterações e logo em seguida exibir a página 
que você acabou de inserir. 
 
O botão Cancelar faz com que todas as alterações feitas sejam perdidas. 
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Após clicar em Salvar e voltar à disciplina confira na página principal da disciplina o 
novo link que apareceu. 
 

 
 

Note os ícones que surgiram em frente à nova Página de Texto Simples. São os botões 
para Atualizar o recurso – caso queira alterar algo no recurso, Ocultar/Mostrar - para 
mostrar ou não o recurso para os alunos e Cancelar – para excluir o recurso. 
 
Caso você tenha escolhido a opção Ocultar na caixa de combinação Visível durante a 
edição, o recurso aparecerá oculto (em cinza) e o ícone de visibilidade desse recurso 
aparecerá como no exemplo abaixo. Para torná-lo visível, clique sobre esse ícone. 
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Para visualizar a página como os alunos a visualizarão, clique no botão Desativar edição 
(que antes era o botão Ativar edição, no lado direito superior da tela) e obtenha o 
resultado final. 
 

 
 

Se na criação do recurso você optou por exibir o recurso numa nova janela, ao clicar no 
link uma nova página será aberta mostrando o conteúdo (atente para que o bloqueador 
de janelas pop-up do seu navegador esteja desabilitado). Se você escolheu exibir na 
mesma janela, ao clicar nesse link o conteúdo será exibido na página atual do 
navegador. 
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2.5 Link a um Arquivo 

 
Um Link a um Arquivo deve ser utilizado sempre que você precisar apresentar aos alunos 
um arquivo que você possui em seu computador ou pendrive, como por exemplo, slides 
da sua aula, artigos científicos, roteiros de atividades, etc. 
 
Para inserir um novo Link a um Arquivo ative a edição clicando no botão Ativar edição no 
lado direito superior da tela.  
 

 
Em seguida, escolha o tópico numerado onde você deseja inserir o Link a um Arquivo (no 
exemplo, foi escolhido o tópico 8). 
 
Clique na caixa de combinação Acrescentar recurso...  
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Escolha o recurso Link a um arquivo/site. 

 
 

Uma nova página será aberta para a edição do Link a um Arquivo. 
 
Informe um nome para o seu arquivo. Esse nome aparecerá na página principal da 
disciplina como um link para o acesso a esse arquivo. 
 

 
 
Caso você julgue necessário, é possível escrever um Sumário sobre o conteúdo desse 
recurso. Esse passo é opcional. 
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Escolha o arquivo que você irá disponibilizar para os alunos clicando no botão Escolher 
ou enviar arquivo... Uma nova janela será aberta para que você possa escolher um 
arquivo que já esteja disponível no Portal ou enviar um novo arquivo que esteja em seu 
computador. 

 

 
 
Na nova janela que foi aberta é possível visualizar todas as pastas e arquivos que já 
foram criados em seu Portal. Na seção Trabalhando com Arquivos e Pastas essa página 
de arquivos será explicada em detalhes. 

 

 
 

Para enviar um novo arquivo, clique no botão Enviar um arquivo. Uma nova página para 
que você possa escolher o arquivo será aberta. 
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Clique no botão Procurar... e abrir-se-á uma janela para você procurar o arquivo em seu 
computador. 
 

 
 

Escolha o arquivo clicando sobre o mesmo e clique em Abrir para selecioná-lo. 
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Note que o arquivo escolhido aparece logo abaixo. Clique em Enviar este arquivo para 
que ele seja enviado ao Portal, ou em Cancelar para voltar à página anterior, sem enviar 
arquivo algum. 

 

 
 
 
Verifique se o arquivo que você enviou agora faz parte da lista de arquivos que estão no 
Portal. 
 

 
 
O último passo agora é escolher o arquivo. Clique no link Escolher que está em frente ao 
arquivo que você enviou. ESSE PASSO GERALMENTE É ESQUECIDO, PORTANTO, LEMBRE-SE 
DE CLICAR!! Note que você pode escolher qualquer um dos arquivos já presentes no 
Portal, bastando para isso clicar no Escolher correspondente a cada um deles. 
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Verifique se o nome do seu arquivo agora aparece no campo Localização. 

 
 
Para que o aluno baixe imediatamente o arquivo que você postou, selecione a opção 
Forçar download.  
 
Caso você queira que o arquivo seja aberto dentro do próprio navegador, você pode 
escolher se ele será aberto na mesma janela ou em uma nova janela. Escolha, na opção 
Janela, se você quer que o arquivo que você está inserindo seja aberto na mesma janela 
do Portal UNESC, ou se, quando o link for clicado, ele seja aberto em uma nova janela. 
 
Deixe o botão Mostrar avançados com os valores padrões.  

 

 
Na opção Visível, escolha Mostrar. Se você escolher Ocultar, o recurso vai aparecer 
apenas para você e os alunos não terão acesso ao mesmo. Caso escolha Ocultar ao invés 
de Mostrar, utilize os ícones Ocultar e Mostrar apresentados logo a seguir para tornar o 
recurso visível ou não aos alunos. 
 
Clique em Salvar e voltar à disciplina para salvar suas alterações e retornar à página 
principal da disciplina. 
 
Clique em Salvar e mostrar para salvar suas alterações e logo em seguida exibir a página 
que você acabou de inserir. 
 
O botão Cancelar faz com que todas as alterações feitas sejam perdidas. 
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Após clicar em Salvar e voltar à disciplina confira na página principal da disciplina o 
novo link que apareceu. 
 

 
 

Note os ícones que surgiram em frente à nova Página de Texto Simples. São os botões 
para Atualizar o recurso – caso queira alterar algo no recurso, Ocultar/Mostrar - para 
mostrar ou não o recurso para os alunos e Cancelar – para excluir o recurso. 
 
Caso você tenha escolhido a opção Ocultar na caixa de combinação Visível durante a 
edição, o recurso aparecerá oculto (em cinza) e o ícone de visibilidade desse recurso 
aparecerá como no exemplo abaixo. Para torná-lo visível, clique sobre esse ícone. 
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Para visualizar a página como os alunos a visualizarão, clique no botão Desativar edição 
(que antes era o botão Ativar edição, no lado direito superior da tela) e obtenha o 
resultado final. 
 

 
 

Se na criação do recurso você optou por exibir o recurso numa nova janela, ao clicar no 
link uma nova página será aberta mostrando o conteúdo (atente para que o bloqueador 
de janelas pop-up do seu navegador esteja desabilitado). Se você escolheu exibir na 
mesma janela, ao clicar nesse link o conteúdo será exibido na página atual do 
navegador. 
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2.6 Pasta de Arquivos 

 
Em determinadas situações, você pode querer disponibilizar vários arquivos para os 
alunos e a edição de um link para cada um desses arquivos pode se tornar trabalhosa. 
Nesse caso, um link para uma pasta pode ser a solução ideal. Quando se cria um link 
para uma pasta, todos os arquivos que estiverem dentro dessa pasta serão visualizados 
pelos alunos. 
 
Para inserir um novo link para uma Pasta de arquivos ative a edição clicando no botão 
Ativar edição no lado direito superior da tela.  
 

 
Em seguida, escolha o tópico numerado onde você deseja inserir o link para a pasta (no 
exemplo, foi escolhido o tópico 8). 
 
Clique na caixa de combinação Acrescentar recurso...  
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Escolha o recurso Pasta de arquivos. 
 

 
 

Uma nova página será aberta para a edição do link para uma pasta de arquivos. 
 
Informe um nome para o link a essa pasta. Esse nome aparecerá na página principal da 
disciplina como um link para o acesso a essa pasta. 
 

 
 
Caso você julgue necessário, é possível escrever um Sumário sobre o conteúdo desse 
recurso. Esse passo é opcional. 
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Escolha a pasta que você irá disponibilizar para os alunos clicando na caixa de 
combinação Pasta de arquivos. No exemplo abaixo, foi escolhida a pasta fotos. 

 

 
Essa pasta fotos foi criada em outra parte do Portal. Veja a seção Trabalhando com 
Arquivos e Pastas. 

 

 
Na opção Visível, escolha Mostrar. Se você escolher Ocultar, o recurso vai aparecer 
apenas para você e os alunos não terão acesso ao mesmo. Caso escolha Ocultar ao invés 
de Mostrar, utilize os ícones Ocultar e Mostrar apresentados logo a seguir para tornar o 
recurso visível ou não aos alunos. 
 
Clique em Salvar e voltar à disciplina para salvar suas alterações e retornar à página 
principal da disciplina. 
 
Clique em Salvar e mostrar para salvar suas alterações e logo em seguida exibir a página 
que você acabou de inserir. 
 
O botão Cancelar faz com que todas as alterações feitas sejam perdidas. 
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Após clicar em Salvar e voltar à disciplina, confira na página principal da disciplina o 
novo link que apareceu. 
 

 
 

Note os ícones que surgiram em frente ao novo link para Pasta. São os botões para 
Atualizar o recurso – caso queira alterar algo no recurso, Ocultar/Mostrar - para mostrar 
ou não o recurso para os alunos e Cancelar – para excluir o recurso. 
 
Caso você tenha escolhido a opção Ocultar na caixa de combinação Visível durante a 
edição, o recurso aparecerá oculto (em cinza) e o ícone de visibilidade desse recurso 
aparecerá como no exemplo abaixo. Para torná-lo visível, clique sobre esse ícone. 
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Para visualizar a página como os alunos a visualizarão, clique no botão Desativar edição 
(que antes era o botão Ativar edição, no lado direito superior da tela) e obtenha o 
resultado final. 
 

 
 

Ao clicar no link para a pasta Imagens de um computador, o conteúdo da pasta será 
exibido. Na figura abaixo podemos notar as fotos localizadas dentro da pasta fotos que 
foi escolhida na edição do recurso. 
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3. Atividades 
 
Atividades são quaisquer elementos do portal por meio das quais os alunos podem 
interagir. Ao contrário dos recursos, as atividades permitem que o aluno participe de 
alguma forma.  
 
No Portal UNESC, as atividades são Chat, Fórum e Questionário, além das tarefas Enviar 
vários arquivos, Texto online, Envio de arquivo único e Atividade offline. 
 
Veremos nas seções a seguir uma explicação mais detalhada sobre cada uma dessas 
atividades. 

3.1 Entrega de Trabalhos 

 
A Entrega de Trabalhos é uma atividade do Portal pela qual os alunos podem enviar um 
ou vários arquivos para sua avaliação. Pode ser criada de duas maneiras no Portal: Enviar 
vários arquivos ou Envio de arquivo único. 
 
Vejamos cada uma delas em separado. 

3.1.1 Envio de arquivo único 
 
Nessa atividade, apenas UM arquivo poderá ser enviado pelo aluno para você. É útil 
quando você precisa receber do aluno apenas um arquivo contendo seu trabalho.  
 
Para inserir um novo Envio de Arquivo Único ative a edição clicando no botão Ativar 
edição no lado direito superior da tela.  
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Em seguida, escolha o tópico numerado onde você deseja inserir o Envio de Arquivo 
Único (no exemplo, foi escolhido o tópico 9). 
 
Clique na caixa de combinação Acrescentar atividade...  
 

 
 
Escolha a atividade Envio de arquivo único. 
 

 
 

Uma nova página será aberta para a edição do Envio de Arquivo Único. 
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Informe um nome para o seu Envio de Arquivo Único. Esse nome aparecerá na página 
principal da disciplina como um link para o acesso a essa página. 
 

 
 
Faça uma breve Descrição do que é o trabalho ou insira aqui as instruções de como os 
alunos devem realizar o trabalho. Esse passo é obrigatório. 

 
Utilize o campo Nota para estipular quanto vale o trabalho. Perceba que o Portal UNESC 
utiliza uma escala de 0 a 100, mas que corresponde à nossa escala de 0 a 10. Esse campo 
é útil para que você delimite o valor desse e de outros trabalhos. Por exemplo, podem 
ser criadas duas entregas de arquivos, uma valendo 60 pontos (6 pontos) e outra valendo 
40 pontos (4 pontos). Dessa forma, o aluno já sabe de antemão o peso de cada trabalho 
no Portal que irá compor sua nota, por exemplo, no Trabalho Específico.  

 

 
 

Na opção Disponível a partir de estipule a data e a hora do início do trabalho, ou seja, a 
partir de quando o espaço para a postagem do arquivo pelo aluno estará disponível. Caso 
o trabalho não tenha data definida de início, marque a caixa Desabilitar. 
 
Na opção Data de entrega estipule a data e a hora do término do trabalho, ou seja, até 
quando o espaço para a postagem do arquivo pelo aluno estará disponível. Caso o 
trabalho não tenha data definida de término, marque a caixa Desabilitar. 
 
A opção Impedir envio atrasado é utilizada para impedir que após a data de entrega os 
alunos enviem seus trabalhos. Se você não marcar essa opção, mesmo após a data de 
entrega os alunos poderão enviar seus trabalhos. Essa opção desmarcada é útil, por 
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exemplo, nos casos em que você aceita trabalhos após a data, mas decide penalizar, 
com desconto na nota, os alunos que o fizerem. 

 
A opção Permitir novo envio é utilizada para decidir se, uma vez que o aluno já tenha 
enviado um arquivo, ele possa ou não substituir o arquivo enviado por outro através de 
um novo envio. Caso você deseje que apenas o primeiro envio de arquivo seja válido, 
escolha Não nessa opção. Se ao aluno for permitido mandar quantos arquivos ele desejar 
(lembrando que a cada envio, o arquivo anterior é substituído, já que essa é uma 
entrega de arquivo ÚNICO), selecione nessa opção o valor Sim.  

 

 
 
 
A opção Avisos por email aos professores não está funcional no Portal UNESC, portanto, 
mantenha a opção Não.  
 
Na opção Tamanho máximo você escolherá qual o tamanho máximo de arquivo que o 
aluno poderá enviar. Essa opção é utilizada para que você estipule para o aluno que 
arquivos muito grandes não sejam enviados, tornando lento o envio do mesmo pelo 
aluno. Como tal situação é utilizada muito raramente, caso tenha dúvida, escolha 
sempre a opção Limite de upload do curso (5Mb) que funcionará para todos os casos. 
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A opção Tipo de Grupo permite ao professor trabalhar com grupos. Mantenha a opção 
Nenhum grupo. 

 
 

  
 

Na opção Visível, escolha Mostrar. Se você escolher Ocultar, o recurso vai aparecer 
apenas para você e os alunos não terão acesso ao mesmo. Caso você escolha Ocultar ao 
invés de Mostrar, utilize os ícones Ocultar e Mostrar apresentados logo a seguir para 
tornar o recurso visível ou não aos alunos. 
 
O Número ID identifica a atividade para fins de cálculo de avaliação. Se a atividade não 
estiver inclusa em nenhum cálculo de avaliação então o campo do Número ID pode ser 
deixado em branco. 
 
A opção Categoria de nota pode ser deixada com a opção Não Classificados.  
 
Clique em Salvar e voltar à disciplina para salvar suas alterações e retornar à página 
principal da disciplina. 
 
Clique em Salvar e mostrar para salvar suas alterações e logo em seguida exibir a página 
que você acabou de inserir. 
 
O botão Cancelar faz com que todas as alterações inseridas sejam perdidas. 
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Após clicar em Salvar e voltar à disciplina, confira na página principal da disciplina o 
novo link que apareceu. 
 

 
 

Note os ícones que surgiram em frente ao novo Envio de Arquivo Único. São os botões 
para Atualizar o recurso – caso queira alterar algo no recurso, Ocultar/Mostrar - para 
mostrar ou não o recurso para os alunos e Cancelar – para excluir o recurso. 
 
Caso você tenha escolhido a opção Ocultar na caixa de combinação Visível durante a 
edição, o recurso aparecerá oculto (em cinza) e o ícone de visibilidade desse recurso 
aparecerá como no exemplo abaixo. Para torná-lo visível, clique sobre esse ícone. 
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Para visualizar a página como os alunos a visualizarão, clique no botão Desativar edição 
(que antes era o botão Ativar edição, no lado direito superior da tela) e obtenha o 
resultado final. 
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3.1.2 Enviar vários arquivos 
  
O Envio de Vários Arquivos é semelhante ao Envio de Um Arquivo, exceto pelo fato de 
que aqui o aluno pode enviar a você mais do que um arquivo somente. É útil quando 
você precisa receber do aluno vários arquivos, como por exemplo, vários relatórios feitos 
para uma mesma atividade.  
 
Para inserir um novo Envio de Vários Arquivos ative a edição clicando no botão Ativar 
edição no lado direito superior da tela.  
 

 
Em seguida, escolha o tópico numerado onde você deseja inserir o Enviar Vários Arquivos 
(no exemplo, foi escolhido o tópico 9). 
 
Clique na caixa de combinação Acrescentar atividade...  
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Escolha a atividade Enviar vários arquivos. 
 

 
 

Uma nova página será aberta para a edição do Enviar Vários Arquivos. 
 
Informe um nome para o seu Enviar Vários Arquivos. Esse nome aparecerá na página 
principal da disciplina como um link para o acesso a essa página. 
 

 
 
Faça uma breve Descrição do que é o trabalho ou insira aqui as instruções de como os 
alunos devem realizar o trabalho. Esse passo é obrigatório. 
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Utilize o campo Nota para estipular quanto vale o trabalho. Perceba que o Portal UNESC 
utiliza uma escala de 0 a 100, mas que corresponde à nossa escala de 0 a 10. Esse campo 
é útil para que você delimite o valor desse e de outros trabalhos. Por exemplo, podem 
ser criadas duas entregas de arquivos, uma valendo 60 pontos (6 pontos) e outra valendo 
40 pontos (4 pontos). Dessa forma, o aluno já sabe de antemão o peso de cada trabalho 
no Portal que irá compor sua nota, por exemplo, no Trabalho Específico.  

 

 
 

Na opção Disponível a partir de estipule a data e a hora do início do trabalho, ou seja, a 
partir de quando o espaço para a postagem do arquivo pelo aluno estará disponível. Caso 
o trabalho não tenha data definida de início, marque a caixa Desabilitar. 
 
Na opção Data de entrega estipule a data e a hora do término do trabalho, ou seja, até 
quando o espaço para a postagem do arquivo pelo aluno estará disponível. Caso o 
trabalho não tenha data definida de término, marque a caixa Desabilitar. 
 
A opção Impedir envio atrasado é utilizada para impedir que após a data de entrega os 
alunos enviem seus trabalhos. Se você não marcar essa opção, mesmo após a data de 
entrega os alunos poderão enviar seus trabalhos. Essa opção desmarcada é útil, por 
exemplo, nos casos em que você aceita trabalhos após a data, mas decide penalizar, 
com desconto na nota, os alunos que o fizerem. 

 
Na opção Tamanho máximo você escolherá qual o tamanho máximo de arquivo que o 
aluno poderá enviar. Essa opção é utilizada para que você estipule para o aluno que 
arquivos muito grandes não sejam enviados, tornando lento o envio do mesmo pelo 
aluno. Como tal situação é utilizada muito raramente, caso tenha dúvida, escolha 
sempre a opção Limite de upload do curso (5Mb) que funcionará para todos os casos. 
 

 
 
 
Se a opção Permitir cancelamento estiver em Sim, os alunos poderão cancelar os 
arquivos enviados a qualquer momento, antes de serem avaliados. 
 
A opção Número máximo de arquivos carregados é onde você vai estipular quantos 
arquivos, no máximo, os alunos devem enviar. No exemplo você receberá até cinco 
arquivos. 
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Se a opção Permitir notas estiver habilitada, os alunos podem fazer anotações na área 
de texto. É semelhante ao recurso Texto online. Esta caixa de texto pode ser usada para 
comunicação com quem avalia a tarefa, para registrar a descrição do progresso da tarefa 
ou para qualquer outra atividade escrita. 
 
 

 
 
 
A opção Ocultar descrição antes da data de abertura permite a visualização ou não da 
descrição da tarefa antes da data de abertura. Ou seja, as instruções do trabalho (não o 
trabalho em si) só estarão visíveis para os alunos após a data de início.  
 
A opção Avisos por email aos professores não está funcional no Portal UNESC, portanto, 
mantenha a opção Não.  
 

 
 
A opção Habilitar Envio para Avaliação permite que os alunos comuniquem a você que 
eles terminaram uma tarefa. Se essa opção estiver habilitada, na entrega de trabalho 
dos alunos aparecerá um botão Enviar para avaliação.  
 
Se o aluno clicar nesse botão, os arquivos que ele já enviou não poderão mais ser 
modificados. Você pode reverter o status do envio para rascunho (caso o trabalho 
precise ser melhorado, por exemplo) e aí sim os alunos poderão modificar os arquivos 
que enviaram. 
 
Ela deve ser utilizada sempre que você quiser que os alunos que já terminaram suas 
tarefas possam lhe avisar que já pode avaliá-los antes que a data de entrega expire. 
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A opção Tipo de Grupo permite ao professor trabalhar com grupos. Mantenha a opção 
Nenhum grupo. 
 

  
 

Na opção Visível, escolha Mostrar. Se você escolher Ocultar, o recurso vai aparecer 
apenas para você e os alunos não terão acesso ao mesmo. Caso escolha Ocultar ao invés 
de Mostrar, utilize os ícones Ocultar e Mostrar apresentados logo a seguir para tornar o 
recurso visível ou não aos alunos. 
 
O Número ID identifica a atividade para fins de cálculo de avaliação. Se a atividade não 
estiver inclusa em nenhum cálculo de avaliação então o campo do Número ID pode ser 
deixado em branco. 
 
A opção Categoria de nota pode ser deixada com a opção Não Classificados.  
 
Clique em Salvar e voltar à disciplina para salvar suas alterações e retornar à página 
principal da disciplina. 
 
Clique em Salvar e mostrar para salvar suas alterações e logo em seguida exibir a página 
que você acabou de inserir. 
 
O botão Cancelar faz com que todas as alterações inseridas sejam perdidas. 
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Após clicar em Salvar e voltar à disciplina, confira na página principal da disciplina o 
novo link que apareceu. 
 

 
 

Note os ícones que surgiram em frente ao novo Envio de Vários Arquivos. São os botões 
para Atualizar o recurso – caso queira alterar algo no recurso, Ocultar/Mostrar - para 
mostrar ou não o recurso para os alunos e Cancelar – para excluir o recurso. 
 
Caso você tenha escolhido a opção Ocultar na caixa de combinação Visível durante a 
edição, o recurso aparecerá oculto (em cinza) e o ícone de visibilidade desse recurso 
aparecerá como no exemplo abaixo. Para torná-lo visível, clique sobre esse ícone. 
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Para visualizar a página como os alunos a visualizarão, clique no botão Desativar edição 
(que antes era o botão Ativar edição, no lado direito superior da tela) e obtenha o 
resultado final. 
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3.2 Texto Online 

  
O Texto Online é uma atividade por meio da qual os alunos podem ir alterando o 
conteúdo de um texto postado por eles à medida que isso for necessário. É como se o 
aluno editasse um texto dentro de um editor de textos, com a diferença de que esse 
texto se encontra dentro do Portal. 
 
Para inserir um novo Texto Online ative a edição clicando no botão Ativar edição no lado 
direito superior da tela.  
 

 
Em seguida, escolha o tópico numerado onde você deseja inserir o Texto Online (no 
exemplo, foi escolhido o tópico 9). 
 
Clique na caixa de combinação Acrescentar atividade...  
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Escolha a atividade Texto Online. 
 

 
 

Uma nova página será aberta para a edição do Texto Online. 
 
Informe um nome para o seu Texto Online. Esse nome aparecerá na página principal da 
disciplina como um link para o acesso a essa página. 
 

 
 
Faça uma breve Descrição do que é o trabalho ou insira aqui as instruções de como os 
alunos devem realizar o trabalho. Esse passo é obrigatório. 
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Utilize o campo Nota para estipular quanto vale o trabalho. Perceba que o Portal UNESC 
utiliza uma escala de 0 a 100, mas que corresponde à nossa escala de 0 a 10. Esse campo 
é útil para que você delimite o valor desse e de outros trabalhos. Por exemplo, podem 
ser criadas duas entregas de arquivos, uma valendo 60 pontos (6 pontos) e outra valendo 
40 pontos (4 pontos). Dessa forma, o aluno já sabe de antemão o peso de cada trabalho 
no Portal que irá compor sua nota, por exemplo, no Trabalho Específico.  

 

 
 

Na opção Disponível a partir de estipule a data e a hora do início do trabalho, ou seja, a 
partir de quando o espaço para a postagem do arquivo pelo aluno estará disponível. Caso 
o trabalho não tenha data definida de início, marque a caixa Desabilitar. 
 
Na opção Data de entrega estipule a data e a hora do término do trabalho, ou seja, até 
quando o espaço para a postagem do arquivo pelo aluno estará disponível. Caso o 
trabalho não tenha data definida de término, marque a caixa Desabilitar. 
 
A opção Impedir envio atrasado é utilizada para impedir que após a data de entrega os 
alunos enviem seus trabalhos. Se você não marcar essa opção, mesmo após a data de 
entrega os alunos poderão enviar seus trabalhos. Essa opção desmarcada é útil, por 
exemplo, nos casos em que você aceita trabalhos após a data, mas decide penalizar, 
com desconto na nota, os alunos que o fizerem. 

 
Na opção Permitir novo envio, a opção Não proíbe um aluno de enviar novamente a 
mesma tarefa depois que ela foi avaliada. 
 
Se você escolher a opção Sim, os alunos poderão enviar novas versões da mesma tarefa 
mesmo depois que ela for avaliada. Isto é útil quando você quer encorajar os alunos a 
melhorarem os resultados ou quando é previsto um processo de avaliação iterativo, com 
sucessivas revisões. 
 

 
 
 
A opção Avisos por email aos professores não está funcional no Portal UNESC, portanto, 
mantenha a opção Não.  
 
Se a opção Comentário inserido na frase estiver em Sim, o envio original será copiado no 
campo de comentário para que seja mais fácil fazer comentários no texto durante a 
avaliação ou para editar o texto original. 
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A opção Tipo de Grupo permite ao professor trabalhar com grupos. Mantenha a opção 
Nenhum grupo. 

 

  
 

Na opção Visível, escolha Mostrar. Se você escolher Ocultar, o recurso vai aparecer 
apenas para você e os alunos não terão acesso ao mesmo. Caso escolha Ocultar ao invés 
de Mostrar, utilize os ícones Ocultar e Mostrar apresentados logo a seguir para tornar o 
recurso visível ou não aos alunos. 
 
O Número ID identifica a atividade para fins de cálculo de avaliação. Se a atividade não 
estiver inclusa em nenhum cálculo de avaliação então o campo do Número ID pode ser 
deixado em branco. 
 
A opção Categoria de nota pode ser deixada com a opção Não Classificados.  
 
Clique em Salvar e voltar à disciplina para salvar suas alterações e retornar à página 
principal da disciplina. 
 
Clique em Salvar e mostrar para salvar suas alterações e logo em seguida exibir a página 
que você acabou de inserir. 
 
O botão Cancelar faz com que todas as alterações inseridas sejam perdidas. 
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Após clicar em Salvar e voltar à disciplina, confira na página principal da disciplina o 
novo link que apareceu. 
 

 
 

Note os ícones que surgiram em frente à nova Página de Texto Online. São os botões 
para Atualizar o recurso – caso queira alterar algo no recurso, Ocultar/Mostrar - para 
mostrar ou não o recurso para os alunos e Cancelar – para excluir o recurso. 
 
Caso você tenha escolhido a opção Ocultar na caixa de combinação Visível durante a 
edição, o recurso aparecerá oculto (em cinza) e o ícone de visibilidade desse recurso 
aparecerá como no exemplo abaixo. Para torná-lo visível, clique sobre esse ícone. 
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Para visualizar a página como os alunos a visualizarão, clique no botão Desativar edição 
(que antes era o botão Ativar edição, no lado direito superior da tela) e obtenha o 
resultado final. 
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3.3 Atividade Offline  

  
A Atividade Offline é uma atividade que não é entregue/realizada pelo Portal, mas que 
tem sua nota atribuída através do Portal. Suponha que o trabalho seja uma apresentação 
em sala de aula. Você não tem como receber tal atividade pelo Portal para que ela 
possa ser avaliada, mas depois que você tiver as notas, pode disponibilizá-las através do 
Portal utilizando a Atividade Offline. 
 
Para inserir uma nova Atividade Offline ative a edição clicando no botão Ativar edição 
no lado direito superior da tela.  
 

 
Em seguida, escolha o tópico numerado onde você deseja inserir a Atividade Offline (no 
exemplo, foi escolhido o tópico 9). 
 
Clique na caixa de combinação Acrescentar atividade...  
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Escolha Atividade Offline. 
 

 
 

Uma nova página será aberta para a edição da Atividade Offline. 
 
Informe um nome para a sua Atividade Offline. Esse nome aparecerá na página principal 
da disciplina como um link para o acesso a essa página. 
 

 
 
Faça uma breve Descrição do que é o trabalho ou insira aqui as instruções de como os 
alunos devem realizar o trabalho. Esse passo é obrigatório. 
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Utilize o campo Nota para estipular quanto vale o trabalho. Perceba que o Portal UNESC 
utiliza uma escala de 0 a 100, mas que corresponde a nossa escala de 0 a 10. Esse campo 
é útil para que você delimite o valor desse e de outros trabalhos. Por exemplo, podem 
ser criadas duas entregas de arquivos, uma valendo 60 pontos (6 pontos) e outra valendo 
40 pontos (4 pontos). Dessa forma, o aluno já sabe de antemão o peso de cada trabalho 
no Portal que irá compor sua nota, por exemplo, no Trabalho Específico.  

 

 
 

Na opção Disponível a partir de estipule a data e a hora do início do trabalho, ou seja, a 
partir de quando o espaço para a postagem do arquivo pelo aluno estará disponível. Caso 
o trabalho não tenha data definida de início, marque a caixa Desabilitar. 
 
Na opção Data de entrega estipule a data e a hora do término do trabalho, ou seja, até 
quando o espaço para a postagem do arquivo pelo aluno estará disponível. Caso o 
trabalho não tenha data definida de término, marque a caixa Desabilitar. 
 
A opção Impedir envio atrasado é utilizada para impedir que após a data de entrega os 
alunos enviem seus trabalhos. Se você não marcar essa opção, mesmo após a data de 
entrega os alunos poderão enviar seus trabalhos. Essa opção desmarcada é útil, por 
exemplo, nos casos em que você aceita trabalhos após a data, mas decide penalizar, 
com desconto na nota, os alunos que o fizerem. No caso específico das Atividade 
Offline, essa opção não tem muita utilidade, visto que os alunos não enviarão nada 
através do Portal. 
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A opção Tipo de Grupo permite ao professor trabalhar com grupos. Mantenha a opção 
Nenhum grupo. 
 

  
 

Na opção Visível, escolha Mostrar. Se você escolher Ocultar, o recurso vai aparecer 
apenas para você e os alunos não terão acesso ao mesmo. Caso você escolha Ocultar ao 
invés de Mostrar, utilize os ícones Ocultar e Mostrar apresentados logo a seguir para 
tornar o recurso visível ou não aos alunos. 
 
O Número ID identifica a atividade para fins de cálculo de avaliação. Se a atividade não 
estiver inclusa em nenhum cálculo de avaliação então o campo do Número ID pode ser 
deixado em branco. 
 
A opção Categoria de nota pode ser deixada com a opção Não Classificados.  
 
Clique em Salvar e voltar à disciplina para salvar suas alterações e retornar à página 
principal da disciplina. 
 
Clique em Salvar e mostrar para salvar suas alterações e logo em seguida exibir a página 
que você acabou de inserir. 
 
O botão Cancelar faz com que todas as alterações inseridas sejam perdidas. 
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Após clicar em Salvar e voltar à disciplina, confira na página principal da disciplina o 
novo link que apareceu. 
 

 
 

Note os ícones que surgiram em frente à nova Atividade Offline. São os botões para 
Atualizar o recurso – caso queira alterar algo no recurso, Ocultar/Mostrar - para mostrar 
ou não o recurso para os alunos e Cancelar – para excluir o recurso. 
 
Caso você tenha escolhido a opção Ocultar na caixa de combinação Visível durante a 
edição, o recurso aparecerá oculto (em cinza) e o ícone de visibilidade desse recurso 
aparecerá como no exemplo abaixo. Para torná-lo visível, clique sobre esse ícone. 
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Para visualizar a página como os alunos a visualizarão, clique no botão Desativar edição 
(que antes era o botão Ativar edição, no lado direito superior da tela) e obtenha o 
resultado final. 
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3.4 Fórum 

  
O Fórum é um local para discussões entre os alunos em si e entre eles e o professor. É 
utilizado para se debater um determinado assunto, onde algum participante posta uma 
opinião e os demais podem comentar sobre essa opinião. 
 
Para inserir um novo Fórum ative a edição clicando no botão Ativar edição no lado 
direito superior da tela.  
 

 
Em seguida, escolha o tópico numerado onde você deseja inserir o Fórum (no exemplo, 
foi escolhido o tópico 9). 
 
Clique na caixa de combinação Acrescentar atividade...  
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Escolha a atividade Fórum. 
 

 
 

Uma nova página será aberta para a edição do Fórum. 
 
Informe um nome para o seu Fórum. Esse nome aparecerá na página principal da 
disciplina como um link para o acesso a essa página. 
 

 
 
Na opção Tipo de Fórum escolha o tipo de fórum que você criará. O Portal oferece 
quatro tipos de fóruns, a saber: 
 

• Cada usuário inicia apenas UM NOVO tópico: cada participante pode abrir apenas 
um novo tópico de discussão, mas todos podem responder livremente as 
mensagens, sem limites de quantidades. Este formato é usado, por exemplo, nas 
atividades em que cada participante apresenta um tema a ser discutido e atua 
como moderador da discussão desse tema. 

• Fórum P e R (perguntas e respostas): neste tipo de fórum, para que um aluno 
possa ler as mensagens dos outros colegas é necessário que ele antes publique a 
sua mensagem. Depois disso pode também responder às mensagens do grupo. Isto 
permite que a primeira mensagem de cada estudante seja original e 
independente, já que o aluno só pode ler as mensagens dos colegas depois de 
postar a sua. 

• Fórum geral: é um fórum aberto, onde todos os participantes podem iniciar um 
novo tópico de discussão quando quiserem. É o tipo de fórum geralmente mais 
utilizado. 

• Uma única discussão simples: nesse tipo de fórum apenas um tópico aparece e 
esse tópico é exatamente aquilo que o professor coloca no campo Introdução ao 
Fórum. Os alunos apenas podem responder a esse tópico. 
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Faça uma breve Introdução ao Fórum explicando o objetivo ou as instruções de 
utilização do mesmo. Esse passo é obrigatório. Caso você escolha o tipo de fórum Uma 
única discussão simples, o conteúdo desse campo será o tópico único que os alunos irão 
discutir. 

 
 
Um assinante é um usuário que recebe cópias de todas as mensagens de um fórum via e-
mail. Na opção Obrigar todos a serem assinantes procure sempre manter a opção 
Assinaturas não são autorizadas uma vez que o sistema de envio de e-mails do Portal 
inteiro está desativado.  
 
Se a opção Monitorar a leitura deste fórum estiver ativada, os usuários podem monitorar 
as mensagens lidas e não lida, podendo, dessa maneira, saber quais mensagens foram 
lidas ou não por ele. O criador do fórum pode escolher o tipo de monitoramento no 
fórum.  
 
Existem três escolhas para essa configuração: 
 

• Opcional: O estudante pode escolher se monitora ou não o fórum, a seu critério. 
• Ativar: Monitoramento sempre ativo. 
• Desativar: Monitoramento sempre desativado. 

 
A sugestão é escolher a opção Ativar para que o monitoramento fique sempre ativo. 
 
Na opção Tamanho máximo você escolherá qual o tamanho máximo de arquivo que o 
aluno poderá enviar. Essa opção é utilizada para que você estipule para o aluno que 
arquivos muito grandes não sejam enviados, tornando lento o envio do mesmo pelo 
aluno. Como tal situação é utilizada muito raramente, caso tenha dúvida, escolha 
sempre a opção Limite de upload do curso (5Mb) que funcionará para todos os casos. 
 
Caso você entenda que não há a necessidade de se enviar anexos para o fórum, basta 
escolher a opção Não é permitido enviar arquivos. 
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Utilize o campo Tipo de agregação para determinar se fórum será avaliado por notas ou 
não. Se essa opção for colocada em Sem notas, a opção Nota estará desativada. Caso 
qualquer outro tipo de agregação seja escolhido, a opção Nota ativar-se-á. Os tipos de 
agregação de notas são utilizados para determinar a forma com a qual você avaliará os 
alunos, a saber: 
 

• Média: A média de todas as notas dadas para as postagens no fórum será utilizada 
como nota. Para cada nota dada a uma postagem, o Portal calcula sua média e 
atribui a nota ao aluno. Isto é especialmente útil quando existe uma grande 
quantidade de notas sendo dadas. 

• Conta: O número de postagens que receberam notas é a nota final. Isto é útil 
quando o número de postagens é importante. Observe que o total não pode 
exceder à nota máxima permitida para o fórum. 

• Máximo: A nota mais alta é a nota final. Este método é útil para enfatizar o 
melhor trabalho do participante, permitindo que eles façam uma postagem com 
ótima qualidade e outras postagens mais casuais. 

• Mínimo: A menor nota é escolhida como a nota final. Este método promove a 
cultura de alta qualidade para todas as postagens. 

• Soma: Todas as notas para cada usuário são somadas. Observe que o total não 
pode exceder à nota máxima para o fórum. 

 
O campo Nota é utilizado para determinar o valor máximo deste fórum. Perceba que o 
Portal UNESC utiliza uma escala de 0 a 100, mas que corresponde à nossa escala de 0 a 
10. Esse campo é útil para que você delimite o valor de nota desse e de outros fóruns.  

 
 

Na opção Permitir avaliação apenas das mensagens compreendidas neste arco de tempo 
estipule a data e hora do início e fim da avaliação das postagens, ou seja, apenas as 
postagens nesse período de tempo serão avaliadas.  
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A opção Duração do bloqueio determina o período de tempo em que o aluno poderá 
enviar uma determinada quantidade de mensagens, a ser especificada nos próximos 
campos.  
 
O campo Limite de mensagens para bloqueio determina o número máximo de mensagens 
que o aluno pode enviar no período determinado na Duração do bloqueio. 
 
Quando o aluno estiver próximo de ser bloqueado por ter enviado muitas mensagens, o 
Portal enviará um aviso a ele. Para determinar a partir de que quantidade de mensagens 
enviadas o Portal pode mandar esse aviso utilize o campo Limite de mensagens para 
aviso. 
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A opção Tipo de Grupo permite ao professor trabalhar com grupos. Mantenha a opção 
Nenhum grupo. 
 

  
 

Na opção Visível, escolha Mostrar. Se você escolher Ocultar, o recurso vai aparecer 
apenas para você e os alunos não terão acesso ao mesmo. Caso escolha Ocultar ao invés 
de Mostrar, utilize os ícones Ocultar e Mostrar apresentados logo a seguir para tornar o 
recurso visível ou não aos alunos. 
 
O Número ID identifica a atividade para fins de cálculo de avaliação. Se a atividade não 
estiver inclusa em nenhum cálculo de avaliação então o campo do Número ID pode ser 
deixado em branco. 
 
Clique em Salvar e voltar à disciplina para salvar suas alterações e retornar à página 
principal da disciplina. 
 
Clique em Salvar e mostrar para salvar suas alterações e logo em seguida exibir a página 
que você acabou de inserir. 
 
O botão Cancelar faz com que todas as alterações inseridas sejam perdidas. 
 



71 

Após clicar em Salvar e voltar à disciplina, confira na página principal da disciplina o 
novo link que apareceu. 
 

 
 

Note os ícones que surgiram em frente ao novo Fórum de discussão. São os botões para 
Atualizar o recurso – caso queira alterar algo no recurso, Ocultar/Mostrar - para mostrar 
ou não o recurso para os alunos e Cancelar – para excluir o recurso. 
 
Caso você tenha escolhido a opção Ocultar na caixa de combinação Visível durante a 
edição, o recurso aparecerá oculto (em cinza) e o ícone de visibilidade desse recurso 
aparecerá como no exemplo abaixo. Para torná-lo visível, clique sobre esse ícone. 
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Para visualizar a página como os alunos a visualizarão, clique no botão Desativar edição 
(que antes era o botão Ativar edição, no lado direito superior da tela) e obtenha o 
resultado final. 
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4. Trabalhando com Arquivos e Pastas 
 
O Portal UNESC possibilita o armazenamento de arquivos que podem ser disponibilizados 
para os alunos. Esses arquivos ficam armazenados na área Arquivos do Portal. As 
principais funcionalidades dessa área serão apresentadas a seguir. 
 
Na coluna esquerda do Portal encontre o grupo Administração. Nesse grupo, acesse o 
link Arquivos:  

 
 
A página contendo os seus arquivos será apresentada. Note que são listadas tanto as 
pastas quanto os arquivos. 
 

 
 
Para visualizar o conteúdo de uma pasta, basta clicar sobre a mesma que ela será 
aberta. 
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4.1 Enviar novos arquivos para o Portal 

 
Para enviar algum arquivo que esteja em seu computador para o Portal basta clicar no 
botão Enviar um arquivo. 
 

 
 
Uma nova página para que você possa escolher o arquivo será aberta. 
 

 
 
Clique no botão Procurar... e abrir-se-á uma janela para você procurar o arquivo em seu 
computador. 
 

 
 

Escolha o arquivo clicando sobre o mesmo e clique em Abrir para selecioná-lo. 
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Note que o arquivo escolhido aparece logo abaixo. Clique em Enviar este arquivo para 
que ele seja enviado ao  Portal, ou em Cancelar para voltar à página anterior sem enviar 
arquivo algum. 
 

 
 
Verifique se o arquivo que você enviou agora faz parte da lista de arquivos que estão no 
Portal. 
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4.2 Renomear arquivos/pastas 

 
Para renomear um arquivo/pasta basta clicar sobre o link Renomear que se encontra à 
frente do respectivo arquivo/pasta.  
 

 
 
Uma página com o nome atual do arquivo aparecerá. Digite o novo nome do arquivo e 
clique no botão Renomear. Para sair sem renomear, clique em Cancelar. 
 

 
 
Confira agora o arquivo com o novo nome que você atribuiu. 
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4.3 Apagar arquivos/pastas 

 
Para apagar arquivos/pastas você deve selecionar o(s) item(ns) que você quer apagar e 
depois clicar na opção Apagar completamente que se encontra na caixa de combinação 
Com arquivos escolhidos... 
 

 
 
Na tela seguinte, o Portal avisará quais arquivos/pastas serão apagados. Pode ser que 
algum arquivo/pasta escolhido para ser apagado esteja sendo usado por algum recurso 
do Portal. Nesse caso, uma mensagem aparecerá informando qual recurso está 
impedindo o arquivo de ser apagado. 
 

 
 
Clique em Continuar. Nenhum arquivo será apagado. Para apagar o arquivo, edite 
primeiramente o recurso que está ligado ao arquivo, remova o arquivo deste recurso e 
volte ao Gerenciador de Arquivos para apagá-lo.  
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Caso o arquivo/pasta escolhido não esteja ligado a nenhum recurso, o arquivo será 
apagado, bastando, para isso, responder Sim à pergunta de confirmação. 
 

 
 

4.4 Criar uma nova pasta 

 
Para criar uma nova pasta, clique no botão Criar uma pasta. 
 

 
 
Um campo para você informar o nome da nova pasta aparecerá. Depois de informar o 
nome da nova pasta, clique em Criar. Para voltar à página anterior sem criar nada, 
clique em Cancelar.  
 

 
 
Visualize a nova pasta que você criou na lista de arquivos/pastas.  
 

 
 



79 

4.5 Mover arquivos para outras pastas 

 
Para mover arquivos/pastas para uma outra pasta, basta selecionar quais itens você quer 
mover.  
 

 
 
Em seguida, escolha a opção Mover para outra pasta que se encontra na caixa de 
combinação Com arquivos escolhidos...  
 
A mensagem que você possui arquivos/pastas para serem movidos aparecerá. Clique na 
pasta para onde você deseja que os arquivos/pastas sejam movidos.  
 

 
 

Estando dentro da pasta para a qual você deseja mover os itens, clique no botão Mover 
os arquivos para cá. 
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Assim que você clicar no botão, os arquivos/pastas selecionados serão movidos para esse 
novo local.  
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5. Como copiar materiais de outras disciplinas 
 
Um recurso muito útil do Portal é a possibilidade de se copiar recursos e atividades de 
uma disciplina para outra. Isso é útil quando você trabalha com a mesma disciplina em 
várias turmas ou turnos ou caso você ministre a mesma disciplina em semestres 
seguidos. 
 
Tudo o que foi criado para uma disciplina pode ser copiado para outra, incluindo os 
materiais postados, fóruns, links para arquivos/sites, entregas de trabalho, etc. 
 
O procedimento é simples. Para iniciar a cópia, escolha na página inicial do Portal a 
disciplina para a qual você quer copiar as atividades e recursos. 
 
No exemplo abaixo, os itens serão copiados da DISCIPLINA 1 (origem) para a DISCIPLINA 2 
(destino), portanto, escolha a DISCIPLINA 2 (destino). 
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Na coluna esquerda do Portal encontre o grupo Administração. Nesse grupo, acesse o 
link Importar:  
 

 
 
Na nova página que será aberta aparecerá a lista de disciplinas que você já lecionou ou 
está lecionando no período atual. Escolha a disciplina que contém os itens que você 
deseja copiar (disciplina origem). No caso do exemplo, será escolhida a DISCIPLINA 1. 
 

 
 
Após a escolha da disciplina, clique no botão Usar esta disciplina. 
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Uma lista de recursos e atividades da disciplina escolhida aparecerá para que você 
escolha o que deseja importar dessa disciplina para a sua disciplina destino. Escolha o(s) 
item(ns) que você deseja copiar. 
 

 
 
No exemplo acima foi escolhido apenas a Entrega do Trabalho Específico. Ao final da 
página clique no botão Continuar. Deixe as outras opções com os valores padrões, 
conforme mostrado abaixo. 
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A página seguinte mostra um resumo do que será importado. Apenas clique no botão 
Continuar.  
 

 
 
A próxima página mostra um resumo do foi importado. Nesse passo, apenas clique no 
botão Continuar no fim da página.  
 

 
E por fim, o sumário da importação. Para terminar clique no botão Continuar no fim da 
página.  
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Ao retornar para a página da disciplina de destino, note que o item que foi importado 
encontra-se exatamente no mesmo tópico numerado da disciplina de origem, ou seja, o 
tópico 9.  
 

 



86 

6. Como obter Suporte Técnico 
 
Algumas vezes os usuários ficam confusos sobre a quem recorrer diante de determinadas 
situações que ocorrem no uso dos recursos de computação.  
 
É importante que você diferencie o Site do UNESC, o Painel do Professor e o Portal 
UNESC. São três acessos distintos, na seguinte ordem: 
 

Site � Painel do Professor � Portal UNESC 
 

Você primeiramente acessa o Site. A partir do Site, com seu nome de usuário e senha, 
você tem acesso ao Painel do Professor. Uma vez dentro do Painel do Professor, você 
tem acesso ao Portal. 
 
Ter essa diferença em mente é essencial, pois agiliza seu atendimento em caso de 
necessidade de suporte. Sabendo a qual setor recorrer, seu pedido será atendido mais 
rapidamente.  
 
Eis a lista dos setores que devem ser procurados caso alguma das situações ocorra: 
 
GETEC (Gerência de Tecnologia) – Redes 
Responsável: Jocimar 
Contato: (27) 3723-3021 
 

• Problemas de acesso ao SITE do UNESC (http://www.unesc.br). 
 
GETEC (Gerência de Tecnologia) - Sistemas 
Responsável: David 
Contato: (27) 3723-3023 
 

• Problemas com login e senha para acessar o Painel do Professor no SITE do 
UNESC; 

• Problemas referentes a Envio de Avisos no PAINEL DO PROFESSOR; 
• Problemas referentes a disciplinas listadas erradas ou não listadas na página para 

envio de Avisos no PAINEL DO PROFESSOR; 
• Problemas referentes à marcação de provas.  

 
Coordenação do Portal UNESC 
Responsável: Leonardo 
Contato: (27) 3723-3038 
 

• Problemas referentes a disciplinas listadas erradas ou não listadas no PORTAL 
UNESC; 

• Suporte técnico e treinamento para utilização de quaisquer dos recursos ou 
atividades do PORTAL UNESC. 

 
Uma maneira bem eficiente de comunicação em caso de suporte está presente dentro do 
próprio Painel do Professor.  
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Uma área do Painel do Professor foi criada para que você envie uma mensagem 
diretamente ao pessoal do suporte, mas antes de enviar a mensagem, verifique nas 
situações acima a que setor recorrer. 
 
No lado esquerdo do Painel do Professor, clique no link Suporte Técnico.  
 

 
 
A página para você enviar a mensagem será exibida. Escolha o Sistema (esse passo é 
importante, pois dependendo da escolha, sua mensagem irá para um setor ou para 
outro). 
 
Escolha o Motivo. 
 

 
 

Preencha seu telefone, seu e-mail e sua mensagem. Clique em Enviar mensagem para 
que sua mensagem seja enviada. 
 
É importante que preencha seus dados de forma correta, para agilizar a comunicação do 
setor com você caso seja necessário mais alguma informação. 
 
Caso você não tenha acesso ao Painel do Professor para enviar a mensagem, utilize os 
telefones que estão listados junto aos setores ou através do site do UNESC utilizando o 
canal Fale Conosco. 


