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Existem duas maneiras de se adicionar documentos, como apresentações, ou arquivos de
texto no seu curso. Uma maneira é arrastar e soltar, e outra é usando o seletor de arquivos.
Para fazer o upload de arquivos, primeiramente, é preciso ativar a edição clicando no botão
Ativar edição.

Com a edição já ativada basta clicar na opção Adicionar uma atividade ou recurso.

Após clicar em Adicionar uma atividade ou recurso aparecerá uma janela com o seletor de
atividades ou recursos e, então, basta clicar em Arquivos.

Clicando no botão Arquivos o usuário será direcionado para a página da imagem abaixo
onde deverá escolher um nome para o arquivo e poderá inserir uma descrição. Abaixo da
descrição há uma opção chamada Exibir descrição na página do curso que permite escolher
se a descrição será exibida na página do curso.

Rolando a página um pouco para baixo será possível visualizar a parte em que se é possível
selecionar arquivos para o upload, onde se pode arrastar um arquivo para dentro da caixa
pontilhada como mostra a imagem a seguir ou clicar no botão Adicionar para abrir o seletor
de arquivos. Além de selecionar arquivos há outras que podem ser configuradas como
Aparência, Configurações comuns de módulos, restringir acesso, conclusão de atividades no
curso, Tags e competências. Para salvar o arquivo basta clicar em Salvar e voltar ao curso
ou em Salvar e mostrar.

Caso o usuário clique em Adicionar ao invés de arrastar o arquivo, aparecerá uma janela
como esta onde o mesmo poderá escolher um arquivo de seu computador clicando em
Escolher arquivo, ou poderá escolher algum arquivo do servidor clicando em Arquivos do
servidor.
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