
Caro(a) professor(a),

  No Moodle Iead/Unilab, temos adotado uma determinada política de configura-
ção dos fóruns para cursos regulares EaD, com o uso de dois tipos de Fórum: Fórum Geral e 
Uma única discussão Simples. 

1 - Fórum Geral:

Deve ser utilizado para os cursos que são ofertados, simultaneamente, em vários pólos ou 
turmas.  Nesse tipo de fórum, os alunos respondem no tópico que corresponde ao seu polo ou 
turma.
Um fórum deste tipo deve ser configurado para que o aluno NÃO consiga acrescentar novos 
tópicos de discussão, para que não ocorram tópicos duplicados que dispersam a discussão prin-
cipal e dificultam o trabalho da correção com várias turmas envolvidas. 

Na imagem a seguir  visualizamos a interface do Fórum Geral, com a divisão por polos.   
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Atividade - Fórum



Essa divisão, em grupos, é interessante quando as turmas são numerosas, pois isso facilita a 
avaliação das atividades e o acompanhamento e mediação dos fóruns pelos seus respectivos 
tutores a distância.  

Nos cursos IEAD/Unilab, fomentados pelo 
programa UAB, os grupos correspondem aos 
polos de apoio presencial. Mesmo que os alunos 
tenham sido divididos em grupos para a discipli-
na, em cada atividade há três possibilidades de 
configuração desses grupos, e particularmente 
nos fóruns.  No fórum Geral, como padrão, a 
configuração deve ser Grupos Separados. 

Nos cursos IEAD/Unilab, fomentados pelo programa UAB, os grupos correspondem aos polos 
de apoio presencial. Mesmo que os alunos tenham sido divididos em grupos para a disciplina, 
em cada atividade há três possibilidades de configuração desses grupos, e particularmente nos 
fóruns.  No fórum Geral, como padrão, a configuração deve ser Grupos Separados. 

Visão do aluno ao clicar no tópico correspondente ao seu polo: 
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Guarde Bem

Os Cursos Oferecidos 
Pelo Programa UAB, são 
Ofertados Simultanea-
mente em Polos Dife-
rentes.



2 - Única Discussão Simples 

Neste tipo de fórum, os participantes apenas respondem ao tópico único postado pelo professor. 
Para participar, basta clicar em Responder no tópico principal ou em qualquer das outras posta-
gens. Deve ser usado quando a oferta do curso é apenas em um polo. 

Configuração para Obtenção da Nota Final do Fórum

Dentro da concepção pedagógica para os cursos regulares na modalidade EaD, sugerimos que o 
professor escolha como modo de avaliação: Média das Notas ou a Nota Máxima. 
 - Média das avaliações: o sistema calcula uma média com todas as notas obtidas em cada parti-
cipação do aluno. 
- Nota máxima: O sistema irá registrar, como nota final do fórum, a postagem em que o aluno 
atingiu a nota maior. 

Guarde Bem

Para Este Modo de Avaliação os Crité-
rios de Par�cipação, que Deverão 
Aparecer bem Claros Para o Aluno no 
Texto de Abertura do Fórum, são o de 
que Cada Aluno Deverá ter no 
Mínimo Três Par�cipações, Funda-
mentadas, e Que Deverá Citar as 
Fontes de Sua Pesquisa.
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 Fórum de Notícias / Aviso 

O Fórum de Aviso funciona como um quadro de avisos e só é possível ter um por disciplina. É 
criado automaticamente com a sala virtual. Geralmente, já vem configurado para que todos os 
participantes do curso recebam as notícias por e-mail. 
Apenas o professor poderá postar avisos neste Fórum. Os alunos apenas terão permissão para ler 
as notícias ali colocadas. O professor deve restringir as notícias divulgadas apenas a assuntos de 
interesse da disciplina. 

Criando um “Fórum” do tipo “Fórum geral” com “Grupos separados”.

Como Criar Uma Atividade Fórum Geral 

Passo 1 - Dentro da disciplina em que se quer criar a atividade, clique no ícone da “engrena-
gem” que fica no canto superior direito da tela, e em “Ativar edição”.
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Passo 2 -  Já com o modo de edição ativado, siga para o tópico onde se deseja criar a atividade 
e clique em ”Adicionar uma atividade ou recurso”. Escolha, dentre as opções no menu, a 
atividade "Fórum" e clique em Adicionar.
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Passo 3 - Nesta página, iremos configurar todos os itens da atividade. Bloco “Geral”: No campo 
“Nome do Fórum”, inserir o título da atividade;  Na caixa de texto “Descrição” deverá ser digi-
tado o enunciado da atividade; Certifique-se de que a caixa “Exibir descrição na página do 
curso” NÃO esteja selecionada; No campo “Tipo de Fórum”, selecione a opção “Fórum 
geral”.

Passo 4 - Bloco “Disponibilidade”: Aqui devemos, primeiramente, clicar nas caixas de seleção 
“Habilitar” e depois utilizar as setas nos campos dia, mês, ano, hora e minuto para configurar-
mos o período durante o qual o fórum estará disponível para postagens dos participantes, de 
acordo com os seguintes critérios: “Data de entrega”: Aqui será estipulada uma data máxima e 
horário para as postagens; “Data limite”: O Fórum não aceitará mais postagens após a data defi-
nida neste campo, sem prorrogação. Por padrão para nossos cursos, deverá ser configurada com 
a mesma data do campo “Data de entrega”, dessa forma ninguém poderá mais fazer postagens 
depois desta data. Caso o campo “Data limite” não seja habilitado, os alunos poderão continuar 
postando mesmo depois da data definida em “Data de entrega”.
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Passo 5 - Bloco “Avaliações”: Aqui, vamos configurar a maneira como o fórum será avaliado. 
O campo “Tipo agregado” define como as avaliações serão combinadas para formar a nota 
final. Neste campo, clique na seta e selecione a opção “Média das notas”;  No campo “Escala”, 
em seu subcampo “Tipo”, clique na seta e selecione a opção “Pontos”; No campo “Escala”, em 
seu subcampo “Nota máxima”, digite “10”;  No campo “Categorias de notas”, clique na seta 
para selecionar em que categoria do “Livro de notas” esta atividade irá ficar. Para cursos regula-
res do IEAD, selecione a categoria “ATIVIDADES A DISTÂNCIA”. Para cursos de extensão, 
selecione a categoria “ATIVIDAES AVALIATIVAS”; No campo “Nota para aprovação”, 
digite “0,0”.
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Passo 6 - Bloco “Configurações comuns de módulos”: No campo “Disponibilidade”, clique na 
seta e selecione a opção “Mostrar na página do curso”; No campo “Número de identificação 
do módulo” digite a sigla que irá representar a atividade no cálculo do “Livro de notas”, de 
acordo com posição da atividade no rol de atividades da disciplina (AT1, AT2, AT3...). Supondo 
que esta será a primeira atividade, no exemplo abaixo, digitamos “AT1”; No campo “Agrupa-
mento”, deixar selecionada a opção “Nenhum”.

Passo 7 - Bloco “Conclusão de atividades no curso”: No campo “Acompanhamento de conclu-
são” selecione a opção “Os estudantes podem marcar manualmente a atividade como 
concluída”; No Campo “Conclusão esperada em”, clique na caixa de seleção “Habilitar” e 
configure neste campo a mesma data e o mesmo horário que foram configurados em “Data 
Limite”.

Obs.: Os Demais Itens de Configuração, Nesse Momento, Permanecem Como Estão.
Clicar em “Salvar e mostrar”.
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Passo 8 - Nesta página, podemos ver o nome do fórum e seu enunciado que foram configurados 
na página anterior. O próximo passo será criar um tópico de discussão para cada polo.

Cique no botão “Acrescentar um novo tópico de discussão”, imagem anterior, e clique em 
“Avançado”.
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Acrescentar um novo tópico de discussão



Passo 9 - Na página seguinte, no bloco “Novo tópico de discussão”: No campo “Assunto”, digi-
tar o título do tópico de discussão; Na caixa de texto “Mensagem”, digitar o texto que irá iniciar 
e orientar a discussão para este tópico; A caixa de seleção “Assinatura de discussão”, NÃO 
deverá estar selecionada.

Passo 10 - Ainda no bloco “Novo tópico de discussão”: caso seja necessário anexar algum 
arquivo ao tópico que você está criando, no campo “Anexo” você pode utilizar o “Seletor de 
arquivos” ou simplesmente arrastar e soltar o arquivo desejado dentro da área destinada aos 
arquivos
Por fim, no campo “Grupo”, clique na seta e selecione o grupo a que se destina este tópico, 
conforme o exemplo.
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Passo 11 - No Campo “Período de exibição”, habilite e configure as datas e horários de início 
e fim da visualização deste tópico, atentando para o fato de que a data no campo “Fim da visuali-
zação” não poderá ser posterior à data definida no campo “Data Limite” nas configurações do 
fórum.
clique no botão “Enviar mensagem ao fórum”.
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Passo 12 - Ao fim desses passos, o tópico que você criou terá esta aparência e somente os alunos 
que pertencem ao grupo selecionado na configuração terão acesso a este tópico.
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Importante

Os Passos de 8 A 11 Deverão ser 
Realizados Para Cada Grupo, ou 
Seja, Deverá ser Criado um 
Tópico de Discussão Para Cada 
Polo Separadamente.



Passo 13 - Ao concluir a configuração de todos os tópicos necessários, a página inicial do fórum 
terá esta aparência. Aqui, temos uma lista com todos os tópicos criados.

Passo 11 - Terminada esta etapa, o próximo passo será garantir que os alunos não sejam capazes 
de iniciar novas discussões, pois isso irá tirar o foco da discussão principal, bem como gerar 
problemas no momento da avaliação de suas postagens. Para realizarmos essa configuração, 
devemos clicar no ícone da engrenagem que fica no canto superior direito e, no menu que irá 
aparecer, clicar em “Permissões”.
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Passo 14 - Nesta página de configuração, no campo “Sobreposição avançada de papel”, use a 
seta e selecione a opção “Estudante”.

Passo 15 - A página seguinte apresentará um rol com todas as permissões possíveis para o papel 
“Estudante”.
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Passo 16 - Utilize o filtro para encontrar o item “Iniciar novas discussões”; Quando o item 
“Iniciar novas discussões” aparecer, clique no botão de seleção “Proibir”; Por fim, clique no 
botão “Salvar mudanças”.

OBS.: EM UM FÓRUM CONFIGURADO DESTA FORMA, OS ALUNOS SÓ TERÃO 
ACESSO AO TÓPICO DE DISCUSSÃO RELATIVO A SEU PRÓPRIO GRUPO E NÃO 
PODERÃO INICIAR DISCUSSÕES PARALELAS, O QUE PODERIA TIRAR O FOCO DA 
DISCUSSÃO PRINCIPAL E GERAR PROBLEMAS NO MOMENTO DA AVALIAÇÃO DE 
SUAS PARTICIPAÇÕES.
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Guarde Bem

Em um Fórum Configurado Desta 
Forma, os Alunos só Terão Acesso ao 
Tópico de Discussão Rela�vo a Seu 
Próprio Grupo e não Poderão Iniciar 
Discussões Paralelas, o Que Poderia 
Tirar o Foco da Discussão Principal e 
Gerar Problemas no Momento da 
Avaliação de Suas Par�cipações.


