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Depois de acessar a disciplina em questão, clique no ícone da atividade que deverá ser 
avaliada.

Procedimentos realizados por professores ou tutores que 
estão encarregados de avaliar trabalhos enviados em uma 
atividade do tipo “Tarefa”.

1

Na página seguinte, encontraremos as seguintes informações:

“Grupos separados”: é um filtro em que podemos selecionar o grupo que desejamos avaliar;
“Oculto para estudantes”: nos informa se a atividade está visível para os estudantes ou não. 
No exemplo abaixo, diz que não está oculta, portanto os estudantes têm acesso a ela;
“Participantes”: informa o número de participantes;
“Enviado”: nos informa o número de trabalhos que foram enviados pelos participantes;
“Precisa de avaliação”: nos informa o número de trabalhos enviados que ainda não foram avaliados;
“Tempo restante”: nos informa quanto tempo falta até que a atividade encerre.
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Como a atividade já encerrou, apenas aparece a mensagem “Tarefa encerrada”;
Para acessar os arquivos enviados, clique no botão “Ver todos os envios”.



Nesta página, além de acessar os registros de todos os participantes, temos os seguintes 
recursos:
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Em “Ação de avaliação”, podemos utilizar a seta      para selecionar entre:
“Fazer o download de todas as tarefas enviadas”: ao selecionar esta opção, você irá baixar 
um arquivo “.zip” com todos os arquivos enviados até então;
“Fazer upload de múltiplos arquivos de feedback em um arquivo compactado”: esse não é 
um recurso utilizado em nossa metodologia;
“Ver livro de notas”: esta opção é apenas um atalho para o “Livro de notas” da disciplina.
Perceba também que, logo abaixo de “Ação de avaliação”, aparece novamente o filtro 
“Grupos separados”.

Logo abaixo temos uma tabela com todos os participantes que possui algumas colunas com 
informações e recursos muito relevantes para o acompanhamento dos alunos.
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“Status”: informa se há ou não há envio de arquivo, se está avaliado ou não, se e quanto tempo 
está atrasado;
“Nota”: exibe o botão que ativa a tela de edição da nota e a nota do aluno, se esta já tiver sido 
atribuída;
“Editar”: clicando na seta () ao lado de “Editar”, temos acesso a três recursos importantes: I) “Atua-
lizar nota” – é um atalho para a tela de edição de nota; II) “Impedir modificações no envio” – esse 
recurso pode ser utilizado no caso em que o avaliador (professor ou tutor) já atribuiu uma nota ao 
trabalho do aluno, antes da data de encerramento da atividade, e não deseja permitir que o aluno 
altere o envio do trabalho depois de já atribuída a nota. Nesse caso, se o avaliador for em “Editar” / 
“Impedir modificações no envio”, ele trava o envio para aquele usuário, na coluna “Status” aparece-
rá a mensagem “Alteração de envio não permitida” e o aluno em questão não poderá mais alterar o 
arquivo que enviou. Para reverter esse processo vá “Editar” / “Permite mudanças no envio”; III) “Atri-
buir extensão para o usuário”: permite que o avaliador altere a data de entrega da atividade para 
aquele aluno em específico;



COMO ATRIBUIR NOTA A UMA ATIVIDADE DO TIPO TAREFA5

“Última modificação (envio)”: mostra a data do último envio do aluno;
“Envios de arquivo”: mostra os arquivos enviados. Para ter acesso ao arquivo, basta clicar nele;
“Comentários sobre o envio”: o avaliador pode clicar em “Comentários” para comentar algo sobre 
o envio do aluno;
“Última modificação (nota)”: mostra a data da última nota atribuída ao trabalho pelo avaliador;
“Comentários de feedback”: os comentários de feedback feitos na tela de edição da nota apare-
cem nesta coluna;
“Arquivos de feedback”: os arquivos de feedback porventura disponibilizados pelo avaliador apa-
recem nesta coluna;
“Nota final”: a nota atribuída ao trabalho aparece nesta coluna também.

Clique em “Nota”. No campo “Nota”, digite a nota que convém 
ser atribuída ao trabalho em questão.

Role a página para ter acesso à caixa de texto “Comentários de feedback”, que serve 
para dar um retorno sobre o trabalho ao aluno, e ao “Seletor de arquivos”, que pode ser 
usado caso seja necessário enviar algum arquivo ao aluno. Concluídas as alterações, 
você pode clicar em “Salvar mudanças” (caso tenha a intenção de avaliar apenas este 
usuário) ou “Salvar e mostrar o próximo” (caso queira continuar avaliando os outros 
usuários – nesse caso a tela passará para o próximo usuário da lista a ser avaliado nesta 
tarefa).
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Ao retornar à tela anterior, você poderá verificar na tabela a nota que foi atribuída, 
bem como o comentário que foi feito e/ou o arquivo de feedback disponibilizado

Ainda nesta tela, utilizando o filtro “Modificar usuário”, você pode mudar o usuário a ser 
avaliado.7



IMPEDIR QUE O ALUNO MODIFIQUE O TRABALHO APÓS A ATRIBUIÇÃO DE NOTA8

ALTERAR A DATA DE ENTREGA PARA UM ÚNICO USUÁRIO9

Clique na seta       da coluna “Editar” e selecione a opção “Impedir modificações no envio”.

Caso, por um motivo qualquer, seja necessário alterar a data de entrega do trabalho para 
um usuário em específico, clique na seta       da coluna “Editar” e selecione a opção “Atri-
buir extensão”.

Após isso, na coluna “Status” aparecerá a mensagem “Alteração de envio não permi-
tida” e, a partir desse momento, o aluno não poderá mais alterar o trabalho, mesmo 
que o prazo para conclusão da tarefa ainda não tenha encerrado.



Na tela seguinte, utilize as setas      do campo “Extensão da data de entrega” para ajus-
tar dia, mês, ano, hora e minuto. Ajustada a data, clique em “Salvar mudanças”. 
Desta forma, apenas este usuário terá este novo prazo para realizar o envio do trabalho.
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