
Tutorial: Ambiente Virtual de Aprendizagem – IFMT (Criação de Salas de Chat e Fórum)

Sala de Chats

Obs. O professor poderá criar espaços de bate-papo para que os estudantes discutam

em tempo real sobre os assuntos das aulas.

1º Passo: Com a edição da sala Virtual ativada, vá na sessão que deseja adicionar o chat, em

seguida clique “Adicionar uma atividade ou recurso”.

2º Passo: No menu “Atividades” selecione a opção “Chat”, depois clique em “Adicionar”.

3º Passo: Coloque as informações do chat em seus respectivos campos.



Nome desta sala: De um título a sala, que será exibido na sala virtual para o estudante.

Descrição: (Opcional) você poderá fazer uma breve descrição do objetivo que o chat

terá no desenvolvimento das atividades.

4º Passo: Agora é só clicar em “Salvar e voltar ao curso”, que o chat será disponibilizado na sala

virtual para os estudantes.

Fóruns

Obs. Os “Fóruns” diferentes das “salas de chat”, são para discussões assíncronas, que

se desenvolvem durante um período de tempo maior. Nestes espaços os alunos

também podem anexar pequenos arquivos para o enriquecimento do debate.

1º Passo: Com a edição da sala Virtual ativada, vá na sessão que deseja adicionar o fórum, em

seguida clique “Adicionar uma atividade ou recurso”.

2º Passo: No menu “Atividades” selecione a opção “Fórum”, depois clique em “Adicionar”.



3º Passo: Coloque as informações do fórum em seus respectivos campos.

Nome do Fórum: De um título ao fórum, que será exibido na sala virtual para o

estudante.

Descrição: (Opcional) você poderá fazer uma breve descrição do objetivo que os

“fóruns” terão no desenvolvimento das atividades.

Tipo de Fórum: Selecione a estrutura do fórum que deseja criar.

4º Passo: Na seção “Disponibilidade” você poderá definir o período que o fórum estará

disponível para os alunos. Basta marcar a opção “Habilitar”.



Data de entrega: Data que ficará marcada no calendário do estudante para o encerramento do

fórum (Após esta data o estudante ainda poderá publicar no fórum).

Data limite: Data do bloqueio do fórum (Após esta data o estudante não poderá mais publicar

no fórum).

5º Passo: Agora só clicar em “Salvar e voltar ao curso”, que o fórum será disponibilizado na sala

virtual para os estudantes.


