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Para adicionar a atividade Glossário, acesse a sala de sua disciplina e ative a edição.

Clique em Adicionar uma atividade ou recurso.

Selecione a atividade Wiki.

Procedimento para criar uma atividade do tipo “Wiki” com 
“Grupos separados”.
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Nesta página, iremos configurar a atividade da seguinte forma:

1. na aba “Geral” no campo “Nome da Wiki”, inserir o título da atividade;
2. Na caixa de texto “Descrição” Inserir o enunciado da atividade;
3. Para esse tipo de atividade, no campo “Modo Wiki” devemos deixar selecionado “Wiki 
colaborativa”;
4. No campo “Nome da primeira página”, deve ser inserido o nome da página inicial da wiki 
(lembrando que – após criar a wiki – o título dessa página não poderá mais ser alterado).

Certifique-se de que a caixa “Exibir descrição na página do curso” NÃO esteja selecionada.

Para o restante dos itens de configuração, seguir o padrão que segue abaixo:

“Formato”: determina o formato padrão quando se está editando as páginas wiki.
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“Configurações comuns de módulos”: Permite deixar a atividade visível ou ocultá-la dos alunos 
e editar as modalidades de configuração dos tipos de grupo possíveis. O padrão é este:

“Restringir acesso”: Implementa restrições de acesso à atividade, caso necessário. Para limitar o 
acesso ao wiki a um grupo específico, clicar em “Adicionar restrição”.

Na janela pop-up que irá aparecer, 
clicar em “Grupo de restrição”.
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Os próximos passos só deverão ser realizados se optarem por configurar 1 wiki separado 
para cada grupo, do contrário, se a opção for por apenas 1 wiki único configurado como 
“grupos separados”, ir para o último passo, página 5.



Na próxima tela selecione a opção “deve” e escolha um grupo disponível.

Definido o grupo, o bloco “Restringir acesso” terá essa aparência e, como consequência desta 
configuração, apenas os alunos do grupo escolhido terão acesso a esta atividade.

Agora clique em “Salvar e mostrar”.
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OS DEMAIS ITENS DE CONFIGURAÇÃO, NESSE MOMENTO, PERMANECEM COMO 
ESTÃO.


