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O fórum é muito útil por permitir que os alunos discutam seus aprendizados ou dúvidas entre
si. Para adicionar um fórum, primeiro, é necessário ativar a edição clicando no botão ativar
edição.

Com a edição ativada, basta clicar em adicionar uma atividade ou recurso no tópico em
que se deseja adicionar o fórum.

Após clicar em adicionar uma atividade ou recurso será exibida uma tela com todas as
atividades ou recursos disponíveis Para prosseguir com a adição do fórum, basta clicar em
fórum como mostra a imagem abaixo.

Feito isso, o usuário será direcionado para a tela de adicionar um novo fórum, onde é possível
visualizar os campos nome do fórum e descrição, como apresentado abaixo.

Existem cinco tipos diferentes de fóruns que podem ser adicionados: Cada usuário inicia
apenas UM NOVO tópico, Fórum geral, Fórum P e R(perguntas e respostas), Fórum padrão
exibido em um formato de blog e Uma única discussão simples.

Logo abaixo é possível visualizar a opção Anexos e contador de palavras, onde o usuário
pode configurar o tamanho máximo do anexo, o número máximo de arquivos anexados e a
possibilidade de mostrar ou não a contagem de palavras.

Na opção avaliações, caso o fórum seja avaliativo, basta marcar o tipo agregado como média
das avaliações, contagem das avaliações, avaliação máxima, avaliação mínima ou soma das
avaliações. Caso contrário, basta deixar a opção nenhum marcado. Abaixo de tipo agregado é
possível definir a escala de pontos, a categoria de notas e a nota para aprovação. Após feitas
as configurações desejadas, basta clicar no botão Salvar e mostrar ou em Salvar e voltar ao
curso para salvar o fórum.

No fórum cada usuário inicia apenas UM NOVO tópico como o próprio o nome já diz. Um
usuário só pode postar um tópico. Na imagem abaixo é mostrado que o usuário já postou um
tópico e a opção de acrescentar tópicos fica desabilitada. Caso o usuário seja o autor do
tópico ele poderá editar ou excluir o tópico, enquanto qualquer usuário pode responder e
assinar o tópico para ser notificado sempre que alguém postar.

Clicando em Avaliar usuários o professor pode avaliar cada usuário de acordo com sua
participação no fórum, inserindo a nota do aluno no campo nota e decidindo se o aluno será
notificado ou não. Há dois botões do lado do nome do aluno que servem para selecionar outro
aluno para ser avaliado. Após avaliar todos os alunos, basta clicar em Salvar e, então, em
Fechar.

Em Fórum Geral o estudante não tem limite para postar novos tópicos. O fórum geral possui
as mesmas opções que o fórum em que cada usuário pode postar apenas um tópico.

O fórum de perguntas e respostas possui uma estrutura semelhante ao fórum geral, com a
diferença de que, ou invés de o estudante postar um novo tópico, ele postara uma nova
questão para ser debatida. Sempre que um estudante for responder uma questão pela primeira
vez ele não verá a resposta dos outros alunos para que este não seja influenciado pelas outras
respostas.

No fórum em formato de blog o usuário pode postar quantos tópicos desejar, com a diferença
que as opções Link direto, Editar e Excluir aparecem agora direto na página principal do
tópico para o usuário autor do tópico, para um usuário responder um tópico o mesmo deve
clicar em Discutir tópico.

No fórum de uma única discussão simples os estudantes não cadastram novos tópicos mas,
apenas debatem sobre um tópico já pré-definido pelo professor, como pode ser visto na
imagem abaixo.
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