
 
 

O componente curricular no MOODLE: estrutura e organização 

Conforme SILVA1 (2013), o  MOODLE é um software de fácil manuseio. Sua concepção 

leva em consideração a possibilidade de que as pessoas possam utilizá-lo mesmo sem 

conhecimento de programação ou de Web design. Para planejar e estruturar uma atividade ou 

um curso no MOODLE, o autor deve considerar todas as especificidades relacionadas aos 

documentos e às orientações didático-metodológicas da instituição da qual fazem parte, como 

a política institucional, o projeto pedagógico do curso e o plano que estrutura a disciplina ou o 

conteúdo solicitado. 

Na configuração do curso o Formato é o modo como o conteúdo ficará organizado no 

AVA, a partir desta configuração há possibilidades que dependerão das características do curso 

e das técnicas utilizadas para sua construção. 

 Os componentes curriculares no Ambiente Virtual MOODLE EaD da UNIPAMPA 

possuem a organização em formato de tópicos.  A figura 1 apresenta um exemplo de como é a 

visualização do ambiente, quando da criação do espaço para a edição do componente 

curricular. 

 

Figura 1 – Componente curricular curso de especialização em  Gestão Pública Municipal 

As figuras 2, 3 e 4 apresentam a organização já editada dos tópicos por alguns 

professores. Os tópicos passaram a ser chamados de Módulos na edição do componente 

curricular. 

 

                                                           
1
 SILVA, Robson S.da. Moodle para autores e tutores. 3ª ed. São Paulo: Novatec Editora, 2013. 



 
 

 

Figura 2 – Componente Curricular  Estudos Gramaticais I - UAB - 2017.1 Profª Denise Aparecida Moser e 

Profº Walker Douglas Pincerati 

 

 

 

Figura 3 - Prática Pedagógica e Seminário Integrador I - UAB - 2017.1  Profª Maria do Socorro de Almeida 

Farias Marques  e Profº Antonio Carlos de Madalena Genz   
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Figura 4 - Componente Curricular  Literatura e Outras Linguagens como Estratégias de Letramento - UAB 
- 2017.1  Profª  Sátira Pereira Machado  e Profª Ana Lucia Montano Boéssio  

 

Para  acompanhar a aula, podemos seguir a navegação através da barra de rolagem a 

direita da tela ou no menu de navegação lateral (a esquerda), conforme figura 5.  

 

Figura 5 - Introdução às Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na Educação - UAB - 2017.1  

Profª  Sandra Dutra Piovesan  e Profª Claudia Camerini Correa Perez   
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https://moodle-ead.unipampa.edu.br/course/view.php?id=45
https://moodle-ead.unipampa.edu.br/course/view.php?id=43


 
 

A aula no MOODLE pode seguir  diversas formas de edição dos tópicos, utilizando-se de 

diferentes títulos conforme organização do Professor Formador,  a seguir alguns exemplos :  

 Apresentação e Módulos (I, II, II, etc), como no componente  Estudos Gramaticais I - 

UAB - 2017.1;   

 Geral, Encontro presencial e Módulos (I, II, II, etc), como no componente Introdução às 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na Educação - UAB - 2017.1 ;  

 Mural, Manual (Sumário), Cronograma, Módulos (I, II, III, etc), e outros títulos 

conforme a figura 6 no menu navegação, como no componente Literatura e Outras 

Linguagens como Estratégias de Letramento - UAB - 2017.1 

 
 

Figura 6 -  Componente Curricular  Literatura e Outras Linguagens como Estratégias de Letramento - 
UAB - 2017.1  Profª Ana Lucia Montano Boessio e Profª  Satira Pereira Machado 

O Componente Literatura e Outras Linguagens como Estratégias de Letramento - UAB - 

2017.1  apresenta também a possibilidade de acesso utilizando  hiperlinks 2 para blocos de 

atividades e/ou recursos, através do sumário (figura 7). Assim, além de encontrar no tópico 

módulo a sequencia da aula, é possível encontrar em outro tópico, por exemplo, os fóruns de 

todas as aulas (figura 8). 

                                                           
2 Em computação, um hiperlink (ou link) é uma referência a um documento que o leitor pode 

seguir diretamente, ou que é seguido automaticamente. Isto é, os pontos de referência para um 

documento inteiro ou para um elemento específico dentro de um documento. Disponível em 

http://wiki.fbits.com.br/o-que-e-link-e-hiperlink/, acesso em 22/06/2017. 
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Figura 7 - Componente Curricular  Literatura e Outras Linguagens como Estratégias de Letramento - UAB 
- 2017.1  Profª Ana Lucia Montano Boessio e Profª  Satira Pereira Machado 

Com o uso do Moodle, o aluno passa a ser responsável pela aquisição de seu 

conhecimento, desenvolvendo autonomia, perseverança, domínio de leitura e interpretação, 

ou seja, formando-se autodidata. Na era da informação, esta característica se torna 

imprescindível e potencializa a capacidade dos estudantes de lidar com a sociedade 

globalizada. Além disto, a utilização do Moodle permite a personalização de cursos em 

hipertextos com diferentes níveis, e a navegação pelo aluno é realizada segundo seu ritmo de 

aprendizagem pessoal e cabível aos horários mais compatíveis (RAMAL, 2005 in ALENCAR, et 

al)3.  

Na página da DEaD, no link http://porteiras.s.unipampa.edu.br/ead/orientacoes-ead/, 

é possível encontrar orientações sobre a modalidade EaD, através de manuais e tutorias, sobre  

o MOODLE, Direitos Autorais, Manuais do aluno e do professor, Mconf, etc. E o e-mail para 

contato com a Diretoria de EaD  é  ead.coord@unipampa.edu.br. 

Verônica Morales Antunes 

Pedagoga Diretoria de EaD 

UNIPAMPA/2017 

                                                           
3
 ALENCAR, Andréia de Souza; MATIAS, Fernanda Cristina de Paula; GUIMARÃES, Fernanda Pereira; 

OLIVEIRA, Rodrigo Sanches de. O MOODLE COMO FERRAMENTA DIDÁTICA. Disponível em 
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/ueadsl/article/viewFile/2919/2878. Acesso em 
22/06/2017. 
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