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APRESENTAÇÃO

A Norma Nacional para o Moodle foi elaborada para orientar os(as) 
Coordenadores(as) Acadêmico(s) do curso de Mestrado Profissional em Saúde da 
Família (PROFSAÚDE) – Turma Multiprofissional, bem como os(as) profissionais 
de TI e as Instituições de Ensino Superior (IES) ofertantes, quanto à organização 
do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – Open Source Moodle (Modular 
Object Oriented Distance Learning ou Objeto Modular Orientado ao Ensino a 
Distância) – em que será  ofertado o curso, cuja realização se dá na modalidade 
de Educação a Distância.  

O PROFSAÚDE – Turma Multiprofissional é uma proposta de curso em rede 
nacional apresentada pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), 
constituída por 26 IES lideradas pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e conta 
com a retaguarda do Sistema Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), instituição 
que tem por finalidade atender às necessidades de capacitação e de educação 
permanente dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do 
desenvolvimento da modalidade de Educação a Distância na área da saúde. 

As atividades EAD serão desenvolvidas no Moodle por ser um software livre 
de ambiente colaborativo de aprendizagem, possibilitando ações educativas 
compartilhadas através da utilização de tecnologia na qual, todos(as) os(as) 
envolvidos(as) podem atuar simultaneamente. É um software possível de 
ser utilizado em qualquer sistema operacional, além de ter positivamente as 
características da adaptabilidade e da usabilidade.
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Cada IES deverá definir ao menos um(a) profissional da área de TI para ser 
responsável pelo AVA, tanto nas configurações quanto no suporte técnico, que 
poderão ocorrer ao longo do curso.

A organização do AVA deverá ser realizada na Plataforma Moodle, conforme esta 
Norma Nacional para o Moodle e as Orientações para a Configuração do Moodle 
PROFSAÚDE (em anexo). A organização conta também com a assessoria técnica 
das áreas de TI das IES UNA-SUS/UFCSPA e UNA-SUS/UFPel, as quais realizaram 
a produção dos Materiais Educacionais que compõem as disciplinas dos dois 
semestres iniciais do curso. 

Para a composição do AVA, cada IES ofertante receberá, em tempo oportuno, 
dois Backups de Moodle com os materiais correspondentes aos dois primeiros 
semestres do curso. 

Para tanto, deverão ser atendidos os seguintes requisitos técnicos:

• Versão do Moodle (Long-Term Support – LTS)
As versões LTS oferecem atualizações de segurança por 36 meses a partir do 
lançamento, evitando que o sistema fique vulnerável por um maior período de tempo. 

A versão LTS atual é a 3.9, que está coberta por atualizações de segurança 
até a data de 13/11/2023, sem que haja a necessidade de novas atualizações 
da plataforma neste período. A partir dessa versão, foram introduzidas 
funcionalidades que permitem às instituições usuárias da plataforma Moodle 
estarem em conformidade com a General Data Protection Regulation (GDPR), 

ORIENTAÇÕES PARA A OFERTA  
DO CURSO NO AMBIENTE VIRTUAL 
DE APRENDIZAGEM – AVA
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legislação que possui como equivalente no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), lei nº13.709, que foi sancionada no mês de agosto de 2018 e entrará em 
vigor a partir de agosto de 2020.

• Rotina de Backup
As rotinas de backup deverão ser realizadas diariamente para evitar ao máximo a 
perda de dados dos usuários do sistema. Sugere-se realizar os backups de forma 
incremental para que o volume de dados armazenados não se acumule. Para 
consultar orientações técnicas detalhadas, veja as Orientações para a Configuração 
do Moodle PROFSAÚDE (em anexo). 

É importante salientar que a IES deve garantir o armazenamento de uma cópia 
completa de backup dos cursos por pelo menos 5 anos.

• Instalação Dedicada
O uso de uma instalação dedicada apenas ao curso PROFSAÚDE – Turma 
Multiprofissional é necessário para que exista um ambiente homogêneo para a 
oferta nas diferentes IES. Recomendam-se os seguintes pré-requisitos:

• Espaço em disco: 150GB;

• 4GB de Memória RAM;

• 2 Núcleos de processamento;

• Para instalação via script: SO CentOS 7

Havendo a necessidade de instalação de plugin(s) adicionais para o 
funcionamento correto do curso, ele(s) será(ão) disponibilizado(s) pelas IES 
que produziram os Recursos Educacionais, juntamente com os backups dos 
conteúdos do curso.

• Relatórios de Acompanhamento
Para a realização do acompanhamento da progressão do(a) mestrando(a) 
nas atividades do curso, deverá ser utilizada a opção nativa do Moodle 
“Acompanhamento de Conclusão”. Essa opção permitirá que tanto os(as) 
coordenadores(as) quanto os(as) regentes tenham acesso a Relatórios de 
Acompanhamento para a avaliação sistemática da realização do curso.
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• Papéis no cadastro de Usuários
No cadastro de usuários, a Plataforma Moodle dispõe de vários papéis, conforme 
as diferentes permissões de acesso. A configuração de papéis sugerida para o 
Curso PROFSAÚDE – Turma Multiprofissional é a seguinte:

• Gerente – responsáveis pela TI;

• Moderador – coordenadores(as) do curso e regentes;

• Aluno – mestrandos(as).    

• Configuração do Moodle 
As configurações para o adequado funcionamento do ambiente Moodle do Curso 
estão disponíveis nas Orientações para a Configuração do Moodle PROFSAÚDE 
(em anexo), que abrangem de forma específica os seguintes temas:

• Instalação do formato de curso One Topic;

• Instalação do tema personalizado PROFSAÚDE;

• Como criar uma sala dentro do ambiente Moodle;

• Orientações para configuração de perfis de usuários;

• Orientações para configuração dos papéis;

• Como estabelecer uma rotina de backup para cursos Moodle.

Esta norma foi criada com o objetivo de dar suporte às instituições que ofertam 
turmas do Curso PROFSAÚDE – Turma Multiprofissional e também de proporcionar 
um alinhamento na qualidade do AVA. 

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2020.
(Atualizada em junho de 2022)
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ANEXO

Orientações para configuração do Moodle PROFSAÚDE

•  Preparando o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)

•  Aplicando o tema PROFSAÚDE

•  Configuração de sala

•  Backup MOODLE – Ambiente Linux



ORIENTAÇÕES PARA CONFIGURAÇÃO 
DO MOODLE PROFSAÚDE
As orientações apresentadas neste documento foram elaboradas com base em 
uma instalação nova do Moodle versão 3.9.

PREPARANDO O AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM (AVA)
As configurações a seguir devem ser realizadas por um(a) usuário(a) com a 
permissão de administrador do Moodle. 

ATENÇÃO: caso sua instalação seja utilizando o script,  
avance para a etapa de “Configuração de Sala”.

• Instalar formato de curso (One Topic)
Instalar o plugin de “formato de curso” fornecido juntamente com o backup do 
conteúdo do Curso PROFSAÚDE e o tema. 

Caminho para a instalação:   
Administração do site > Plugins > instalar plugins
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APLICANDO O TEMA PROFSAÚDE
Para a Turma Multiprofissional, é fornecido um layout de tema específico que deve 
ser aplicado na sala específica.

• Instalar plugin do tema

Instalar o tema fornecido juntamente com o backup do conteúdo do curso 
PROFSAÚDE e o Plugin One Topic.

Caminho para a instalação: 
Administração do site > Plugins > instalar plugins
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Na tela de “Novas configurações” não é necessário realizar nenhuma alteração.
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Para permitir temas específicos em diferentes áreas do Moodle, é necessário 
habilitar as opções, conforme a imagem a seguir:

Altere o tema padrão do Moodle. Clique em “Trocar tema” e selecione “Fordson”:

Caminho para a configuração: 
Administração do site > Aparência > Temas > Seletor de tema
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• Ativar temas independentes para o curso

Em caso de haver outra(s) sala(s), permita a instalação de temas específicos.

Caminho para a configuração: 
Administração do site > Aparência > Temas > Configurações de tema

Para permitir temas específicos em diferentes áreas do Moodle, é necessário habilitar 
as opções, conforme a imagem a seguir:
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• Configurações preliminares para o quadro de notas

Para que o quadro de notas funcione corretamente ao restaurar o conteúdo do 
curso é necessário realizar a configuração a seguir:

Caminho para configurações de categoria de notas: 
Administração do site > Notas > Configurações de categoria de notas

Os campos “Forma de agregação das notas”, “Tipos de agregação disponíveis” e 
“Desconsiderar notas vazias” devem ser configurados como na imagem a seguir:

CONFIGURAÇÃO DE SALA
As configurações a seguir devem ser realizadas por um(a) usuário(a) com a 
permissão de administrador do Moodle.
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Ainda na sessão de configuração do quadro de notas é necessário configurar a 
aparência do relatório de notas do(a) usuário(a).

Caminho para configurações de categoria de notas: 
Administração do site > Notas > Configurações dos relatórios de notas

Os campos “Mostrar percentagem”, “Exibir intervalos”, “Esconder totais caso 
contenham itens escondidos” e “Mostrar contribuição para o total do curso” 
devem ser configurados conforme a imagem a seguir:

• Desabilitar “Demonstrações ao usuário”

Essa nova funcionalidade do Moodle não foi prevista e acaba interferindo em 
detalhes do layout do ambiente, por isso mantenha desabilitada nesta oferta.

Caminho para desativar as Demonstrações ao usuário: 
Administração do site > Aparência > Demonstrações ao usuário

Para desabilitar essa funcionalidade, clique no “olho” localizado na coluna 
“Habilitado” em todas as opções disponíveis.

A configuração deve ficar como na imagem a seguir:
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• Criar categoria PROFSAÚDE

É necessário criar uma categoria para usar o tema do PROFSAÚDE. Dessa forma, 
as salas criadas nesta área do AVA usarão por padrão esse tema.

Caminho para adicionar a nova categoria: 
Administração do site > Cursos > Adicionar uma Categoria

Informe o nome desejado para a categoria, como na ilustração a seguir:
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• Criar a sala

Após criar a categoria, o sistema é direcionado para a tela de “Gerenciamento de 
curso e categoria”. Nesta tela clique em “Criar novo Curso”.

Na próxima tela selecione as opções de acordo com as orientações a seguir e 
clique em “Salvar e mostrar”:
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Após criar o curso, clique sobre a engrenagem, em “Gerenciamento do curso” e 
em seguida “Editar configurações do curso”:
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• Formato de curso - Formato: Formato Tópico Único (plugin pré-instalado);
• Grupos – Modalidade de grupo: Grupos separados;
• Acompanhamento de conclusão - Ativar acompanhamento de conclusão: 

Sim (opção padrão do Moodle).
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Se todas as orientações anteriores estiverem corretas, a aparência da plataforma 
será semelhante à tela a seguir:

Nesta etapa, o AVA está pronto para receber o conteúdo do curso, que será 
disponibilizado em formato de backup de curso Moodle.

Juntamente com esse backup, serão disponibilizados os plugins necessários para 
a configuração do AVA e as orientações para que seja realizado o restore do 
conteúdo do curso.
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BACKUP MOODLE – AMBIENTE LINUX
As recomendações abaixo são direcionadas para o administrador do servidor que 
hospeda o ambiente Moodle.

• Método 1 - Backup no servidor (arquivos e banco de dados)

1. Criar arquivo compactado da pasta Moodle que contém os arquivos do 
sistema:
tar -zcvf backup_sistema_moodle.tar.gz /var/www/html/moodle

2. Criar arquivo compactado da pasta moodledata, que contém os arquivos 
anexados pelos usuários:
tar -zcvf backup_moodledata_moodle.tar.gz /media/moodledata

3. Gerar um dump do banco de dados:

• Para bases Postgres 
pg_dump moodle > backup_db_moodle.sql

• Para bases Mysql 
mysqldump -u moodleuser --password=senhadobanco --databases moodle > 
backup_db_moodle.sql

Recomendamos que os últimos sete dias de backup no servidor sejam 
armazenados, porém, dependendo do espaço em disco disponível no 
servidor de backups, eles podem ser guardados por trinta dias ou mais.
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