
 

 

IMPORTAR A DISCIPLINA/CURSO 

Para importar o conteúdo da sua disciplina/curso, primeiramente, será preciso entrar na disciplina nova 

(aquela que você deseja utilizar nesse período). Por exemplo, se você quiser importar o conteúdo para 

“Introdução à Filosofia – 2017.1” basta acessá-la e, na opção ADMINISTRAÇÃO, clicar sobre IMPORTAR. 

 

Figura 1 – Tela de visualização da área central da disciplina 

Atenção: Lembre-se sempre de acessar a disciplina atual, ou seja, aquela que está sem conteúdo. Caso 

você acesse a disciplina anterior e faça a importação para ela, o conteúdo aparecerá duplicado na área 

central da disciplina/curso. 

Na página seguinte, você deverá buscar a disciplina/curso para a qual deseja importar os dados, ou seja, que 

queira replicar todas as atividades, recursos e conteúdos. Caso não encontre o nome na listagem, é possível 

inserir o nome/código da disciplina e buscá-la. Ao selecionar, clique em CONTINUAR. 

 

Figura 2 – Tela de seleção da disciplina para importar os dados 



 

Na próxima página, você deverá selecionar os itens que deseja importar para a nova disciplina/curso e 

então clicar em PRÓXIMO. 

 

Figura 3 – Tela de seleção dos itens para importar 

Na página seguinte, você verá todas as atividades, recursos ou conteúdos disponíveis na sua 

disciplina/curso, selecione aqueles que gostaria de importar e clique em PRÓXIMO. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Tela de seleção das atividades e recursos para importar 

 

A relação de todos os itens que foram incluídos irá aparecer com um sinal em verde e de todos aqueles que 

não foram incluídos em vermelho. Após concluir a verificação, clique em EXECUTAR IMPORTAÇÃO.  

 

 

 

 

 



 

 

Figura 5 – Tela de verificação dos itens incluídos na importação 

Na página seguinte, irá aparecer uma tela de carregamento dos arquivos. Aguarde alguns instantes até que 

o ambiente conclua a importação. Em seguida, surgirá uma mensagem dizendo que a importação foi 

concluída, clique em CONTINUAR para ter acesso a sua disciplina/curso. 

 

Figura 6 – Tela de conclusão da importação 

 

 


