
 

 

FÓRUM 

 

O fórum é o espaço de discussão de tópicos específicos preestabelecidos pelo professor da disciplina. As 

mensagens trocadas entre os participantes do curso podem conter textos, tabelas, imagens, links e, 

também, documentos anexados.  

O fórum é um mecanismo de comunicação assíncrono. Isso possibilita que cada aluno encaminhe sua 

resposta ou mensagem dentro de sua programação pessoal de estudos, porém dentro do prazo estipulado 

no cronograma previamente definido.  

COMO ABRIR UM FÓRUM 

Para abrir um fórum, clique em ATIVAR EDIÇÃO, localizado no canto superior direito da tela principal, vá ao 

tópico ou unidade desejada, clique sobre ACRESCENTAR UMA ATIVIDADE OU RECURSO e selecione a opção 

FÓRUM.  

 

 

Figuras 1 e 2 – Telas de Edição da Disciplina 

Abrirá uma nova janela onde deverão ser informados todos os dados desse fórum, como o Nome do fórum 

e a sua descrição, ou seja, uma mensagem de abertura. Ao final, clique em salvar.  

 



 
 
 

 

Figura 3 – Tela de abertura do fórum 

Para as demais opções, escolha as seguintes respostas: 

 Tipo de Fórum – fórum de perguntas e respostas. 

ANEXOS E CONTADOR DE PALAVRAS 

 Tamanho máximo do anexo – 500 Kb (ficará ao seu critério definir o tamanho do arquivo).  

 Número máximo de arquivos anexados – 9. 

ASSINATURA E MONITORAMENTO 

 Modo de assinatura: 

1. Assinatura opcional – permitirá que o aluno suspenda a assinatura desse fórum para não receber 

uma cópia das mensagens no seu e-mail. 

2. Assinatura forçada – não permitirá que os alunos retirem a assinatura do fórum, ou seja, sempre 

receberão uma cópia das mensagens no seu e-mail. 

 Monitorar a leitura deste fórum? – Opcional.  

LIMITE DE MENSAGENS PARA BLOQUEIO 

 Duração do bloqueio – Não bloquear.  

NOTA 

 Categoria de notas – não categorizado 

AVALIAÇÕES 

 Tipo agregado – Nenhuma avaliação 

CONFIGURAÇÕES COMUNS DE MÓDULOS 

 Visível – Mostrar. 



 
 
 

 Modalidade de Grupo – Nenhum grupo ou grupos separados (caso tenha mais de uma turma).  

 Agrupamento – Nenhum ou todos (caso tenha mais de uma turma e queira abrir um fórum onde 

todos possam participar). 

RESTRINGIR ACESSO 

 Essa opção somente será utilizada caso a disciplina ou curso tenha mais de um grupo (turma). Ela 

permite criar uma atividade ou recurso apenas para um determinado grupo (turma), caso queira 

utilizá-la, veja o tutorial de como restringir acesso.  

 

COMO CRIAR UM TÓPICO DE DISCUSSÃO 

Com o fórum já aberto, crie o tópico para discussão. Para isso clique no título do fórum e, em seguida, na 

opção ACRESCENTAR UM NOVO TÓPICO.  

 

Figura 4 – Tela de abertura do novo tópico de discussão do fórum 

Atenção: A primeira mensagem é obrigatoriamente enviada pelo professor, que inicia, desse modo, a 

discussão do tema pelo grupo. Caso o professor não abra um tópico, os alunos não conseguirão participar 

do fórum. 

Surgirá uma nova janela onde você deverá indicar o ASSUNTO e a MENSAGEM. Em seguida, clique em 

“Enviar mensagem ao fórum”. Você também tem a opção de anexar um documento à sua mensagem.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Figura 5 – Tela de abertura do novo tópico de discussão do fórum 

Atenção: Para que os alunos consigam participar do fórum, o professor sempre deverá selecionar a sua respectiva 

turma na opção “Grupo”. Caso não selecione a turma, não aparecerá para os alunos a opção de “responder” no 

fórum. 

Há ainda a opção Período de Exibição, que permite ao professor estipular uma data para o inicio e término 

da visualização do fórum pelos alunos. Caso ative a opção de “Fim da visualização”, após a data estipulada 

os alunos não irão visualizar mais este fórum. 

 
Figura 6 – Tela de visualização da opção Período de Exibição 

 



 
 
 

COMO PARTICIPAR DO FÓRUM 

Para acessar um fórum verifique quais estão disponíveis na área central da tela do curso e selecione o 

fórum em que deseja participar. Clique no seu nome e, em seguida, no tópico disponível.  

 

 

Figura 7 – Tela inicial do fórum 

 

Para responder a qualquer participante do fórum, clique em RESPONDER (na parte inferior da mensagem) e 

digite a mensagem desejada no espaço correspondente. Você pode alterar o assunto, caso deseje. 

 

 

Figura 8 – Tela do tópico de discussão 



 
 
 

 

Figura 9 – Tela de resposta do fórum 

Caso precise anexar algum documento à mensagem, clique no ícone de Arquivos, no campo Anexo. Abrirá 

uma janela para a escolha do documento a ser enviado. Clique em ENVIAR UM ARQUIVO e, para enviar sua 

mensagem, em ENVIAR MENSAGEM AO FÓRUM. 

As respostas ficam recuadas para indicar uma subordinação à mensagem respondida. 

Atenção: O fórum NOTÍCIAS E AVISOS é destinado apenas às mensagens enviadas pelo professor e, por 

isso, não há a opção RESPONDER para os alunos. Esse será um espaço para o professor comunicar os avisos 

que forem importantes para a turma. 

As mensagens do fórum podem ser visualizadas de 4 (quatro) formas diferentes: 

 Mostrar respostas começando pela mais antiga; 

 Mostrar respostas começando pela mais recente; 

 Listar respostas; 

 Mostrar respostas aninhadas. 

 

Figura 10 – Tela de seleção das mensagens no fórum 


