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TUTORIAL FÓRUM
O Fórum é uma atividade disponível no Moodle para discutir e/ou avaliar
conhecimentos de forma assíncrona, ou seja, não depende da presença em tempo
real de todos os envolvidos. Tal atividade é configurada pelo professor e os
participantes podem deixar sua contribuição dentro do prazo estabelecido.

Inserção
Sendo uma atividade, a inserção de um fórum pode ser realizada pela
ferramenta “Adicionar uma atividade ou recurso”, disponível uma vez ativada a
edição do espaço virtual.

Configuração

Em Geral, configure nome, descrição e tipo de fórum.

Quanto à descrição, é muito importante explicar de forma detalhada qual a
intenção que se tem com esse fórum e o que o aluno deve nele fazer.
Quanto aos tipos, os Fóruns podem ser:
• Fórum Geral - Participantes participam livremente inserindo tópicos e
participando das discussões já abertas.
• Cada usuário inicia apenas um tópico – Participante abre apenas um tópico
para discutir e pode participar dos demais.
• Fórum Perguntas e respostas – Participantes respondem a uma pergunta do
tópico criado pelo professor e depois tem acesso às respostas dos colegas.
• Fórum Padrão exibido em formato de Blog – Fórum padrão com visualização
diferenciada.
• Uma única discussão simples – Formato único sem opção de novos tópicos,
onde a discussão fica centralizada.

Vá passando pelas demais opções e configurando-as de acordo com suas
preferências. Destacaremos algumas delas.

Disponibilidade: Se a intenção for evitar postagens no fórum após determinada
data é importante habilitar a “Data limite”. Deixando habilitada somente a “Data
de entrega”, os alunos serão apenas avisados de que há uma data recomendada
para o encerramento das postagens ou das postagens a serem validadas para
efeito de avaliação, mas poderão continuar a realizar novas postagens.

Avaliação global do fórum: habilitando esse item, o aluno será avaliado com uma
nota de participação em todo o fórum. Pode por exemplo, ser configurada como
avaliada por pontos, de nota máxima 10.
Avaliações: habilitando esse item, o aluno poderá também receber uma nota por
cada uma das postagens que fizer no fórum, com o professor podendo escolher
como o sistema deve calcular a valoração final correspondente ao conjunto
dessas avaliações pontuais, por exemplo, pela média das notas.
Cuidado! Se as duas opções de avaliação forem utilizadas num mesmo fórum, a
as duas notas obtidas pelo aluno serão inseridas na planilha de notas da
disciplina, com a atividade tendo, assim, um peso duplo frente às demais
atividades.
Assim que configuradas todas as opções em Fórum, clique em Salvar e voltar ao
curso.
Note que foi criado um link com ícone do Fórum na aba selecionada.

Caso queira trocar esse Fórum de aba ou deixar acima das abas conforme modelo
“Avisos”, ele pode ser facilmente deslocado arrastando com o mouse posicionado
em
Primeiro coloque-o na área superior, depois selecione a aba desejada e arraste
para baixo.

Prontinho, fórum inserido, configurado e deslocado para o tópico desejado!
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