Curso de Moodle Básico
Capítulo 01 - Instalando e Configurando
Instalando o Moodle no Servidor
Logando como Administrador
Baixando plugins do Moodle
Instalando plugins
Mudando a aparência com o tema Moove
Configurando o PagSeguro
Como habilitar o seu site para receber inscrições de usuários
Como criar um curso pago
Como criar um curso gratuito
Como Instalar o BBB (Big Blue Button)
Capítulo 02 - Aulas ao Vivo
Usando o BBB (Big Blue Button) Professor e Aluno
Transmissão via Google Meet
Capítulo 03 - Visão do aluno
Alteração dos dados cadastrais
Tem acesso ao conteúdo do curso no qual está matriculado
Responde os testes e provas
Responde à pesquisa de satisfação
Tem acesso ao Certificado
É possível o aluno receber um Emblema ao término de um curso (carimbo)
Capítulo 04 - Visão do Moderador
Posta algo no fórum criado pelo professor
Responde às perguntas postadas por todos no fórum (apenas no curso em que ele está
matriculado)
Capítulo 05 - Visão do Professor
Pode inscrever alunos e moderadores (monitores) para seus cursos
Consegue editar botões html no menu
Pode criar tópicos de aulas
Pode adicionar atividade ou recurso nos tópicos de aula
Pode criar conteúdo de avaliação
Pode adicionar blocos em seu curso
Cria Pesquisa de Satisfação e Certificado
Como fazer a Pesquisa de Satisfação
Como fazer o Certificado
Como editar a figura do Certificado
Como inserir vídeo aulas nos tópicos de aulas
Capítulo 06 - Visão do Professor Criador
Pode criar cursos nas categorias disponíveis
Pode inscrever usuários do site como moderadores e alunos no seu curso criado
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Capítulo 07 - Visão do Gerente do Site
Inscreve usuários para o site
Inscreve gerente, professor, moderador e aluno em todos os cursos
Insere Lista de Usuários em um Curso
Atribui papéis globais de Gerente e de Criador de cursos
Cria categorias de cursos (exemplo: Básico, Intermediário, Avançado)
Adiciona Métodos de Inscrições em todos os Cursos
Capítulo 08 - Visão do Administrador do Site
Instala todos os plugins para o site
Define papeis para os usuários (inclusive cria outros administradores do site)
Pesquisa de Satisfação e Certificado
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