
 

FÓRUM 

Para criar um Fórum ative os recursos de edição na sua disciplina. Para fazer isso, clique no ícone da 

engrenagem, em seguida Ativar Edição ou no painel localizado à esquerda clique sobre essa mesma opção.  

 

Figura 1 – Tela inicial da disciplina 

As opções de edição do seu curso/disciplina irão aparecer. Em seguida, clique em Acrescentar uma Atividade 

ou Recurso, selecione a opção Fórum e clique em Adicionar.  

 

 



 

 

Figuras 2 e 3 – Telas de edição da disciplina 

Na página seguinte irá aparecer a tela de configuração. Escolha um nome para o Fórum e faça uma breve 

descrição.  

 

Figura 4 – Tela de abertura do fórum 



 

Para as demais opções, escolha as seguintes respostas: 

 Tipo de Fórum – fórum geral. 

DISPONIBILIDADE 

Permite definir uma data de encerramento para o fórum. 

 
 

 Data de entrega: se habilitado, os alunos ainda poderão participar do fórum após a data estipulada. 

 Data limite: se habilitado, os alunos não poderão mais participar do fórum após a data estipulada, mas ainda 

poderão visualizar a discussão.  

ANEXOS E CONTADOR DE PALAVRAS 

 

Figura 5 – Tela de anexos e contador de palavras 

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

 Número máximo de arquivos anexados – ficará a seu critério definir o quantitativo de arquivos. 

ASSINATURA E MONITORAMENTO 

 

Figura 6 – Tela de assinatura e monitoramento  

Modo de assinatura: 

 Assinatura opcional – permite que o aluno suspenda a assinatura desse Fórum para não receber uma cópia das 

mensagens no seu e-mail. 



 

 Assinatura forçada – não permite que os alunos suspendam a assinatura do Fórum, ou seja, sempre receberão 

uma cópia das mensagens no seu e-mail. 

 Assinatura automática – todos são inicialmente assinantes, mas podem escolher deixar de assinar a qualquer 

momento. 

 Assinatura desabilitada – assinaturas não são permitidas, ou seja, os alunos não podem assinar para receber 

uma cópia das mensagens por e-mail. 

Monitorar leitura – se estiver ativada, os usuários podem monitorar as mensagens lidas e não lidas em fóruns 

e discussões. Existem duas opções de monitoramento: 

 Opcional [padrão] – o aluno pode escolher se quer monitorar ou não o fórum. 

 Desativar – o monitoramento sempre estará desativado.  

BLOQUEIO DAS DISCUSSÕES 

Permite que o professor encerre as discussões depois de um período de inatividade no Fórum.  

 

Figura 7 – Tela de bloqueio das discussões 

LIMITE DE MENSAGENS PARA BLOQUEIO 

 

Figura 8 – Tela de limite de mensagens para bloqueio 

 Duração do bloqueio – Não bloquear.   

NOTA 

 Categoria de notas – manter o padrão não categorizado. 



 

AVALIAÇÕES 

 

Figura 9 – Tela de avaliações 

 Tipo agregado – Define como as avaliações são combinadas para formar a nota final. Se o Fórum não for 

pontuado, escolha a opção Nenhuma avaliação.  

 Escala – Permite definir se a atividade será avaliada através de pontos ou de uma escala previamente definida 

pelo professor. A escala é uma forma de avaliar os alunos através de conceitos, como por exemplo: Bom, Muito 

Bom, Regular ou Curtir. Os professores podem criar escalas customizadas em suas disciplinas e esta opção será 

habilitada apenas se for selecionada uma das formas de avaliação em Tipo agregado.  

CONFIGURAÇÕES COMUNS DE MÓDULOS 

 Visível – Mostrar. 

 Modalidade de Grupo – Grupos separados [Padrão]. 

 Agrupamento – Será utilizado apenas quando for preciso adicionar um novo arranjo de grupos ao fórum.  

RESTRINGIR ACESSO 

Essa opção somente é utilizada caso a disciplina ou curso tenha mais de uma turma (grupo). Permite criar 

uma atividade ou recurso apenas para uma determinada turma (grupo). Caso queira utilizá-la, veja o tutorial 

de como Restringir acesso.  

CONCLUSÃO DE ATIVIDADES NO CURSO 

Não será necessário marcar nenhuma das opções. 

MARCADORES 

Permite selecionar ou adicionar palavras-chaves que estejam relacionadas à temática de uma atividade ou 

recurso.  

https://ead.puc-rio.br/course/modedit.php?update=34813&return=1


 

COMPETÊNCIAS 

Permite selecionar ou adicionar as competências do curso que estão vinculadas a esta atividade. Estas 

competências devem ser definidas, previamente, pelo próprio professor.  

Ao finalizar as configurações, clique em Salvar e voltar ao curso ou Salvar e mostrar. 

COMO CRIAR UM TÓPICO DE DISCUSSÃO 

Com o Fórum já aberto crie o tópico para iniciar a discussão com os alunos. Para fazer isso, clique no título 
do Fórum e, em seguida, na opção Acrescentar um novo tópico de discussão.  
 

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. 

 

Figura 10 – Tela de abertura do novo tópico de discussão do fórum 

Surgirá uma nova janela onde o Assunto e a Mensagem deverão ser indicados. Em seguida, clique em Enviar 

mensagem ao fórum. Você também terá a opção de anexar um documento à sua mensagem, clicando na 

opção “Avançado”.  

ATENÇÃO:  

 Caso tenha mais de uma turma, será preciso acrescentar um tópico para cada uma para que os alunos 

consigam participar e responder ao fórum. Para fazer isto, selecione a turma na opção “Grupos 

separados”.  

 Para que os alunos consigam participar do Fórum, o professor sempre deverá selecionar a sua 

respectiva turma na opção Grupos separados. Caso não selecione a turma, não aparecerá para os 

alunos a opção de responder no fórum. 



 

 

Figura 11 – Tela de abertura do novo tópico de discussão do fórum 

Ao clicar em “Avançado”, aparecerá também a opção Período de Exibição, que permite ao professor 

estipular uma data para o início 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 o Fórum. 

 

Figura 12 – Tela de visualização da opção Período de Exibição 

Ao final, clique em Enviar Mensagem ao Fórum. 

COMO PARTICIPAR DO FÓRUM 

Após ter criado o tópico de discussão, clique nele para visualizar as respostas dos alunos e participar da 

discussão.  



 

  

Figura 13 – Tela inicial do Fórum 

Para responder a qualquer participante do Fórum, clique em Responder/Comentar (na parte inferior da 

mensagem) e digite a mensagem desejada no espaço correspondente.  

  

Figura 14 – Tela do tópico de discussão 

 

Figura 15 – Tela de resposta do Fórum 

Caso precise anexar algum documento à mensagem, clique em “Avançado”. Abrirá uma página com o campo 

“Anexo” para a escolha do documento a ser enviado. Ao finalizar, clique em Enviar Mensagem ao Fórum. 

As respostas ficam recuadas para indicar uma subordinação à mensagem respondida. 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 16 – Tela de seleção das mensagens no Fórum 

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. Este é um espaço para o professor comunicar os avisos que forem 

importantes para a turma. 


