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No PoliMoodle os conteúdos das disciplinas, ou dos cursos, são incluídos na forma de Recursos e Atividades. Alguns 

exemplos de Recursos são os Arquivos, os Links para a Internet e os Rótulos. Alguns exemplos de Atividades são o 

Chat, o Fórum, Lição. A seguir será mostrado como disponibilizar arquivos com tamanhos até 20MB.  

Arquivos com tamanhos superiores a 20MB, recomendamos armazená-los na nuvem e acessá-los por meio de link.   

 

1. Acesse a sua disciplina ou curso e clique no ícone Engrenagem, que está representada na figura abaixo.

 
 

2. Clique em “Ativar Edição”, para acessar o modo de edição de conteúdos. 
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3. No tópico onde deseja incluir o conteúdo, clique em “Adicionar uma atividade ou recurso”. 

 

 
 

4. Na janela que surgirá, escolha o Recurso Arquivo (item deste tutorial). Outros Recursos e Atividades estão 

disponíveis e podem ser adotados de acordo com as suas necessidades. 

 

 
  

Adicionar uma atividade ou recurso:  

permite incluir Arquivos, Links, 

Lições, entre outros recursos 

Arquivo:  permite incluir Arquivos 

que apoiarão os conteúdos da 

disciplina. Podem ser textos, PDFs, 

Vídeos, Apresentaçõess, entre outros 
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5. Na nova janela, preencha o campo Nome, o campo Descrição e o campo Selecionar Arquivo.  O campo Nome 

representa o texto que identifica o arquivo. O arquivo que deseja incluir pode ser arrastado para o campo 

Selecionar Arquivo. Você, também, poderá clicar neste campo para navegar e incluir o arquivo. Na aba Aparência, 

no campo Exibir é possível ajustar como o arquivo será acessado: por download, em uma nova janela, etc. 

 

 
6. Clique em Salvar para incluir o arquivo no tópico da disciplina.  

7. A figura abaixo mostra o Tópico 3 com o arquivo disponibilizado.  

 

Campo Nome: indentifica o texto que 

levará ao arquivo.  

Campo Descrição: descreve o conteúdo do 

arquivo. 

Campo Arquivos Selecionados: campo que 

receberá o arquivo a ser disponibilizado.  

Aba Aparência – campo Exibir: ajusta a 

forma como o arquivo será acessado.  

Aba Aparência – campo Exibir: ajusta a 

forma como o arquivo será acessado.  
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8 – Um exemplo de Tópicos com arquivos e outros itens disponibilizados está representado abaixo. 

 

9 – Para sair do modo de edição de conteúdos, clique no ícone Engrenagem e, posteriormente, em Desativar 

Edição. 

 

 

 

Desativar Edição: permite sair do modo de 

edição de um curso ou de uma disciplina..  


