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Fazendo um curso
No manual “Acesso à plataforma Moodle” já mostramos como você se inscreve em nossos
cursos e/ou formações.
Ao se inscrever em um curso, você pode acessá-lo a qualquer momento através da página
inicial da plataforma Moodle. É só entrar na plataforma através do seu Login e clicar no
curso escolhido.
Para acessar o conteúdo e participar, você deve ler atentamente a apresentação ou
ementa do curso/formação.
Os cursos e formações geralmente são organizados através de módulos, fóruns de
debates, lições, conferências, chats, etc. Em alguns curso e formações, todos estes
recursos podem ser utilizados, separada ou simultaneamente. Em outros, podemos usar
apenas uma destas ferramentas. Vai depender do propósito e da duração de cada
atividade de formação.
Entenda melhor:
- Módulos
Correspondem às etapas/fases de um curso ou formação. Em um módulo você vai
encontrar textos, vídeos e/ou outros subsídios referentes aos temas ou questões discutidas
nessa fase/etapa do curso. Você também poderá ter tarefas a realizar durante o módulo,
de modo a cumprir uma etapa.
- Lições
Algumas formações (ou módulos de uma formação) tem “lições” (atividades) para serem
desenvolvidas. Pode ser um texto para ler; um vídeo para assistir; uma pergunta para
responder; uma citação para comentar; entre outras coisas.
- Fórum de discussão
Os fóruns funcionam como ferramenta para desenvolver diálogos e debates sobre os
conteúdos de um curso/formação ou apenas de um módulo. Os fóruns geralmente se
iniciam através de uma pergunta ou provocação, a partir da qual se abre o debate. Você
pode postar suas respostas e/ou comentários a cada mensagem, clicando no link
“Responder”, que fica ali embaixo à esquerda, dentro da caixa onde há o conteúdo de cada
mensagem do fórum em questão.
- Fórum de notícias
Para cada curso/formação, costumamos criar um “fórum de notícias”, um espaço para
compartilharmos notícias e informações diversas, que, preferencialmente, devem estar
relacionadas com o tema do curso/formação.
- Problemas e dificuldades

Também criamos um fórum para compartilharmos “problemas e dificuldades”. Esse espaço
serve para você comunicar à equipe do curso suas dúvidas; se tem dificuldades com o
acesso ao sistema ou com o uso das ferramentas da plataforma Moodle; se a plataforma
apresenta algum problema.

