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MANUAL PARA PROFESSORES 

POSTAR CONTEÚDO/MATERIAL NO PORTAL UNIVERSITÁRIO (MOODLE) 
 

Entrar no site da FALS e clicar no menu AREA PROFESSOR/PORTAL UNIVERSITÁRIO 

 

Clicar em ACESSO (canto superior à direita) 
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O login e senha é o mesmo do Portal RM 

 

Clicar na TURMA que deseja postar material 

 

Clicar no nome da DISCIPLINA que deseja postar o material 
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Ao abrir a página da Turma/Disciplina, clique em ATIVAR EDIÇÃO 

 

Mover a página até o dia/semana que deseja postar o material 
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Ex.: Vou postar material na semana do dia 03 de Fevereiro (30 janeiro – 05 fevereiro) 

 

Clique no campo “Acrescentar recurso...”, será exibido algumas opções, escolha a opção                         

“Link a um arquivo ou site”  

 

Será exibida uma tela para cadastrar/postar o conteúdo, nomeie a aula (obrigatório) e  

sumário (opcional) 
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Na mesma tela, logo após sumário, no campo LOCALIZAÇÃO, clique no botão               

“Escolher ou enviar arquivo ...” 

 

Ao abrir a tela para envio de arquivos, clique no botão “Enviar um arquivo” 

 

Surge mais uma tela, clique em “Escolher arquivo” 
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Navegue nas pastas de seu computador para selecionar o Arquivo que deseja postar e clique 

em ABRIR (ou clique duas vezes no arquivo desejado) 

 

Após ter selecionado o arquivo, clique em “Enviar arquivo selecionado”   

 

Após isso, o arquivo será carregado para o site. Caso já tenha enviado outros arquivos, será 

exibida a lista de arquivos já enviados para esta aula/turma/disciplina. Agora basta clicar em 

“Escolher” para que o arquivo seja vinculado à aula que desejamos postar. 
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Agora o arquivo já está carregado no site e selecionado para a aula que será publicada 

 

Role a página até o final. Você pode clicar em “Salvar e voltar ao curso” ou clicar em       

“Salvar e mostrar” 
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Obs.: clicando em “Salvar e mostrar” será exibido o arquivo que acaba de ser postado. 

Clicando em “Salvar e voltar ao curso”, retorna para a tela de agenda do curso, aonde é 

possível postar mais aulas nesta mesma disciplina. (Você pode clicar em “Desativar edição” 

para ter a visão sobre como os alunos acessam a página da disciplina/aula). 

 

Os alunos veem a página desta forma e, ao clicar sobre a aula em questão, é feito o download 

do arquivo publicado (ou exibe no próprio navegador, caso seja um arquivo PDF) 
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Para voltar a tela inicial do Portal Universitário para escolher uma outra turma e/ou disciplina, 

clique no botão HOME (ícone da casinha no canto superior à esquerda) 

 

Ao término das postagens, clique em Sair (canto superior à direita) 

 

 

 

 

Dúvidas? 

suporte@fals.com.br 

 

Att, 

Daniel Lucas 

FALS | FPG | FAPS - Analista de Sistemas 

(13) 3491-1413 (29) 
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