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UTILIZANDO GRUPOS NO MOODLE
O ambiente virtual Moodle permite a criação de grupos e agrupamentos, sendo que um grupo é
constituído por um conjunto de usuários, enquanto o agrupamento é constituído por um ou mais
grupos. O professor tem a possibilidade de dividir a turma em grupos. Para isso, ele precisará criar os
grupos para, em seguida, importar os participantes. Além de criar os grupos, o professor poderá obter
informações sobre os dados dos estudantes registrados.
1 Criando Grupos
1.1 No bloco “Administração”, clique em Usuários→Grupos. Ao aparecer a tela, clique em “Criar
grupo”

1.2 Preencha os dados no formulário, conforme mostrado na imagem a seguir.
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Nome do grupo: Definir o nome atribuído ao grupo
Descrição do grupo: Breve descrição do grupo. Pode utilizar também uma imagem se estiver
trabalhando com determinado tema.
ID interno do grupo: O ID interno de um grupo é usado somente quando for necessário relacioná-lo
com sistemas externos, não sendo exibido em nenhum lugar. Em geral este campo pode ser deixado em
branco.
Chave de inscrição: Permite aos usuários inscreverem-se no curso, normalmente existe uma chave para
todo o curso definida na configuração do curso. Entretanto, se você definir uma chave de inscrição a
um determinado grupo o usuário não só entrará para o curso mas também se tornará automaticamente
membro deste grupo.
Ocultar imagem: Cada grupo pode ter uma imagem associada a ele. Essa imagem aparece em várias
instâncias de atividades configuradas para grupos. Aqui se decide se a imagem deve ou não aparecer.
Nova imagem: Permite disponibilizar uma imagem que identifique ou represente o grupo. Ao participar
dos fóruns os usuários cadastrados no determinado grupo terá associado a sua postagem a imagem que
aqui foi disponibilizada.
Para finalizar clique em Salvar mudanças.
1.3 Para criar grupos automaticamente, clique no botão ‘Criar vários grupos’ e preencha os campos
solicitados na tela que aparecerá.
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2 Inserindo e removendo usuários nos grupos
Após a criação do grupo é necessário definir os participantes de cada grupo.
2.1 Para inserir os alunos em um grupo, clica-se no nome do grupo e depois no botão
“Adicionar/remover usuários”.

2.2 Selecione os alunos e clique no botão “Adicionar”
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3 Criando Agrupamentos
O agrupamento possibilita a criação de recursos ou atividades visíveis a apenas usuários de grupos que
fazem parte do agrupamento selecionado. Realize os seguintes passos para criar um agrupamento:
3.1 No bloco ‘Administração’, selecione a opção ‘Usuários->Grupos’ e, em seguida, selecione a aba
‘Agrupamentos’. Clique no botão “Criar agrupamento”

3.2 Preencha o formulário que será apresentado e clique no botão ‘Salvar mudanças’.

3.2 Na coluna Editar, clique no ícone em destaque. Em seguida, selecione os grupos que deseja
acrescentar e/ou remover e mova-os de uma coluna a outra. Ao terminar, clique no botão ‘Voltar aos
agrupamentos’.
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4 Utilização de grupos
As atividades e recursos no Moodle podem ser configurados em uma das três modalidades de grupos
existentes:
x

Nenhum grupo: não há subgrupos, todos fazem parte de uma grande comunidade.

x

Grupos separados: cada membro de um grupo pode ver apenas seu próprio grupo, os outros são
invisíveis.

x

Grupos visíveis: cada membro do grupo trabalha no seu próprio grupo, mas pode também ver
outros grupos.

Ao editar as configurações da atividade ou recurso, na aba ‘Configurações comuns de módulo’ e no
seletor ‘Modalidade grupo’ escolha uma das três opções:

Observação: O funcionamento de cada modalidade de grupo varia de acordo com cada atividade ou
recurso.
4.1 Restrição de acesso
As atividades e recursos podem ter seu acesso restrito a determinados grupos. Ao editar as
configurações da atividade ou recurso, vá para a opção ‘Restringir acesso’ e clique no botão ‘Adicionar
restrição...’. Na janela que se abrir, escolha a opção ‘Grupos’. Esta opção só estará disponível depois
que os grupos do curso forem criados.
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Após escolher a opção “Grupos”, a restrição será acrescentada e aparecerá da seguinte forma:

O professor poderá escolher o grupo que deverá acessar a atividade ou recurso. Da mesma forma, é
possível escolher o grupo que não deverá acessar a atividade ou recurso mudando o seletor ‘Estudante’
para “não deve” ou clicando no ícone mudando-o para . Para dar acesso ou bloqueio a mais de
um grupo, deve-se criar agrupamentos com os grupos desejados, clicar em ‘Adicionar restrição...’,
escolher a opção ‘Agrupamento’ e selecionar o agrupamento desejado.

5 Configuração dos grupos na atividade “Tarefa”
5.1 Configuração de Envio em Grupo
Ao editar as configurações da tarefa, em ‘Configurações de envio em grupo’, na opção ‘Envio em
grupos de estudantes’, escolha “Sim”. No seletor ‘Somente membros de grupo podem fazer envio’,
escolha “Sim” caso o aluno precise obrigatoriamente fazer parte de um grupo para realizar a tarefa.
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Ao realizar as configurações descritas, a tarefa será realizada em grupo, bastando apenas que um aluno
de cada grupo faça o envio. Depois do primeiro envio, os alunos do grupo poderão editar o envio até a
data de encerramento da tarefa.
5.2 Configurações comuns de módulos
Nas Configurações de módulo, se a escolha for “Nenhum grupo”, todos os alunos do curso e seus
respectivos envios serão contabilizados em uma única tabela, no caso de a tarefa ser individual.
Caso a tarefa seja em grupo, serão contabilizados os totais de grupos e envios na tabela, sendo apenas
um envio por grupo.
Se forem escolhidas as opções “Grupos separados” ou “Grupos visíveis”, o número de alunos e o
número de envios serão separados em tabelas diferenciadas por grupo, onde o usuário deverá escolher
no seletor qual grupo deseja exibir. A figura abaixo mostra uma tabela de um grupo onde a tarefa é feita
de forma individual.

Casa a tarefa seja feita em grupo, as tabelas contabilizarão os totais de grupos e envios, sendo apenas
um envio por grupo, conforme mostram as figuras abaixo.

6 Configuração dos grupos na atividade “Fórum”
6.1 Configuração de Módulo
O professor poderá escolher o tipo de fórum na opção ‘Tipo de Fórum’. O fórum se comportará de
forma diferente conforme a opção escolhida no seletor ‘Modalidade grupo’.
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6.2 Funcionamento dos Tipos de Fórum
6.2.1 Fórum Geral
Se o fórum estiver configurado como “Nenhum grupo”, os alunos do curso postarão tópicos visíveis
para todos os participantes do curso sem restrição de grupo, a não ser que o fórum seja restrito (ver
item 4.1). Da mesma forma, os alunos poderão responder os tópicos de todos os participantes sem
restrição de grupo.
Se o fórum estiver configurado como “Grupos separados”, os alunos só poderão postar tópicos
direcionados para o grupo que participam, assim como, só poderão visualizar e responder os tópicos
direcionados para o grupo que participam. Por exemplo, o tópico postado pelo aluno do Grupo A, só
será visível para os alunos do Grupo A, professores e outros usuários com perfil de edição.
Se o fórum estiver configurado como “Grupos visíveis”, os alunos poderão visualizar os outros grupos
no seletor e seus respectivos tópicos, mas só poderão postar tópicos direcionados para o grupo que
participam, assim como, só poderão responder os tópicos direcionados para o grupo que participam.

Independente da configuração do fórum, os professores podem visualizar e responder os tópicos de
todos os grupos. Além disso, também podem postar tópicos direcionados para todos os grupos ou para
um grupo específico. Para fazer isso, clique no botão ‘Acrescentar um novo tópico de discussão’. Na
página seguinte, digite o título e a mensagem do fórum, anexe um arquivo (opcional) e, no fim da
página, escolha no seletor ‘Grupo’ o grupo para o qual deseja direcionar o tópico. Após, clique no botão
‘Enviar mensagem ao fórum’.

Na página inicial do fórum, os professores também podem escolher no seletor, o grupo de alunos que
deseja visualizar os tópicos.
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6.2.2 Fórum P e R (Perguntas e Respostas)
Para utilizar este fórum, primeiramente o professor deverá postar uma ou mais perguntas no fórum.
Cada pergunta pode ser direcionada para todos os grupos ou para um grupo específico. Para fazer isso,
clique no botão ‘Acrescentar uma nova questão’, na próxima página digite o título e a mensagem do
fórum, anexe um arquivo (opcional), no fim da página escolha no seletor ‘Grupo’ o grupo para o qual
deseja direcionar a pergunta, depois clique no botão ‘Enviar mensagem ao fórum’.

Na página inicial do fórum, professores e outros usuários com perfil de edição também podem escolher
no seletor, o grupo de alunos que deseja visualizar as perguntas.

Se o fórum estiver configurado como “Grupos separados”, os alunos só poderão visualizar e responder
as perguntas direcionadas para o grupo que participam.
Se o fórum estiver configurado como “Grupos visíveis”, os alunos poderão ver as perguntas feitas para
os outros grupos, mas só poderão responder as perguntas feitas para o grupo que participam, da mesma
forma, só poderão visualizar as respostas das perguntas feitas para o grupo que participam.
6.2.3 Fórum Uma única discussão simples
Se o fórum for configurado como “Nenhum grupo” ou “Grupos visíveis”, os alunos poderão responder
tópico principal e as respostas dos outros participantes, independente do grupo.
Se o fórum for configurado como “Grupos separados”, os alunos poderão apenas visualizar o tópico
principal e as respostas dos outros participantes, independente do grupo, mas não poderão responder o
tópico principal nem as respostas dos outros participantes.
Professores e outros usuários com perfil de edição podem editar e excluir as respostas dos alunos.
Caso se deseje restringir a discussão deste fórum para um ou mais grupos específicos, ver item 4.1.
6.2.4 Fórum “Cada usuário inicia apenas um novo tópico”
Funciona de forma semelhante ao Fórum Geral
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7 Configuração dos grupos na atividade “Wiki”
7.1 Configurações comuns de módulos
O professor poderá escolher o modo de wiki no seletor ‘Modo wiki’. O modo wiki determina se todos
os participantes podem editar a wiki - uma wiki colaborativa - ou se os participantes têm sua própria
wiki a qual somente eles podem editar - uma wiki individual

7.2 Modos Wiki
7.2.1 Modo Colaborativo
Os participantes podem visualizar e editar a mesma página se o wiki estiver configurado como
“Nenhum grupo”, ou podem visualizar e editar a página do grupo se o wiki estiver configurado como
“Grupos separados” ou “Grupos visíveis”.
Se o wiki estiver configurado como “Nenhum grupo”, haverá apenas uma página onde todos podem
visualizar, editar e comentar sem restrição de grupo, a não ser que o wiki seja restrito (ver item 4.1).
Se o wiki estiver configurado como “Grupos separados” ou “Grupos visíveis”, o professor poderá criar
uma ou mais páginas com o mesmo nome, mas com conteúdos direcionados para cada grupo ou para
todos os grupos. Para fazer isso, deve-se selecionar o grupo no seletor logo na página inicial do wiki.

Se a página de um determinado grupo já foi criada, ela poderá ser visualizada, editada e comentada
pelo professor, o qual também pode excluir comentários dos alunos. Se a página ainda não foi criada, a
página de criação será aberta.
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Se o wiki estiver configurado como “Grupos separados”, os alunos poderão criar uma página para o
grupo que participam, uma vez criada, a página poderá ser visualizada, editada e comentada pelos
alunos do grupo e pelo professor ou por qualquer outro usuário com perfil de edição.
Se o wiki estiver configurado como “Grupos visíveis”, os alunos poderão visualizar e comentar as
páginas dos outros grupos, mas só poderão criar e editar páginas direcionadas para o grupo que
participam.
7.2.2 Modo Individual
Neste modo, as páginas são direcionadas para os alunos individualmente e não mais para o grupo. O
professor poderá criar uma ou mais páginas como mesmo nome, mas com conteúdos direcionados para
cada aluno ou para todos os alunos. O procedimento é semelhante à criação de páginas por grupo.
Se o wiki estiver configurado como “Nenhum grupo”, cada aluno poderá criar, visualizar, editar e
comentar apenas a sua própria página individual.
Se o wiki estiver configurado como “Grupos separados”, os alunos poderão visualizar e comentar as
páginas de outros alunos do mesmo grupo, mas só poderão editar a sua própria página individual.
Se o wiki estiver configurado como “Grupos visíveis”, os alunos poderão visualizar e comentar as
páginas de alunos de outros grupos, mas só poderão editar a sua própria página individual.

8 Configuração dos grupos na atividade “Base de Dados”
8.1 Configuração de Módulo
Se a base de dados estiver configurada como “Nenhum grupo”, todos os alunos poderão acrescentar
itens visíveis para todos os usuários sem restrição de grupo, a não ser que a base de dados seja restrita
(ver item 5.2).
Se a base de dados estiver configurada como “Grupos separados”, os alunos somente poderão
acrescentar itens visíveis para o grupo que participam e para o professor ou outro usuário com perfil de
edição.
Se a base de dados estiver configurada como “Grupos visíveis”, os alunos poderão visualizar itens
postados por alunos de outros grupos, mas só poderão acrescentar itens visíveis para o grupo que
participam e para o professor. Para visualizar os itens de outros grupos, o aluno deverá escolher o grupo
que deseja exibir no seletor de grupo. O aluno só poderá editar e excluir o item que ele mesmo postou.
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Os professores podem escolher acrescentar itens visíveis para todos os grupos ou para um grupo
específico, caso a base de dados não esteja configurada como “Nenhum grupo”. Para fazer isso, vá para
a aba ‘Acrescentar item’ e selecione o grupo para o qual deseja postar no seletor de grupos.

O professor também pode escolher o grupo que deseja visualizar as postagens indo nas abas ‘Ver
lista’,’Ver item único’ ou busca e selecionar o grupo desejado no seletor de grupos.
9 Configuração dos grupos na atividade “Lição”
9.1 Configuração de Módulo
Se a lição estiver configurada como “Grupos separados” ou “Grupos visíveis”, o professor poderá
escolher o grupo de alunos que deseja visualizar os resultados. Para fazer isso, entre na lição e vá para a
aba ‘Relatórios’, ao entrar na aba, escolha no seletor de grupos o grupo que deseja visualizar.

Dúvidas, entre em contato conosco pelo suporte.ead@uftm.edu.br ou pelo telefone (34)3700-6187.
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