
tutorial
Integração 
moodle
e microsoft teams
para professores



Passo 1: Enconte sua Disciplina 
a. na barra superior encontre e clique na aba 
“Meus cursos”; 

b. encontre sua disciplina e clique sobre ele;

Passo 3: Acrescentar a atividade
a. ache oa atividade “fórum” e selecionione o;

b. clique em “Adicionar” para começar a editar a 
atividade;

Passo 2: Configurar tópico na disciplina
a. Antes de iniciar, vá na engrenagem no canto 
superior direito e clique em “ativar edição”;

b. escolha o tópico que deseja acrescentar 
esssa atividade e clique em “Adicionar uma 
atividade ou recurso”;



Passo 4: Configurando atividade
a. Adicione o título e a descrição da atividade. 
Não deixe de escrever a indicação de direciona-
mento para que os estudantes acessem o link da 
sala, além de informar que eles precisarão baixar 
no computador ou smartphone o Microsoft 
Teams;

b. na área de “Descrição”, clique no ícone do 
Microsoftware Teams;

c. abrirá uma pop-up, clique em “Entrar” para 
criar uma reunião dentro do Moodle usando o 
Microsoft Teams;



d. coloque o seu login e senha, usando o e-mail 
institucional da unb para acessar a sala. Ao          
finalizar clique em “Avançar”;

e. Inicie clicando em “Crie um link para a re-
união”;

Passo 4: Configurando data e hora da reunião
a. adicione o título e modifique a data, a hora de 
inicio de término. Para finalizar clique em “Criar” 



b. Nessa etapa poderá escolher entre três opções: 
“Ir para a reunião” isso o levará diretamente para 
a sala que criou; a outra é “Opções de Reunião”, 
caso queira ter acesso a mais configurações; por 
último tem se a opção “Adicionar link”. A útima 
opção é a opção que iremos utilizar.

Passo 4: 
a. retorne e confirme se o link foi adicionado no 
campo “Descrição”;

b. clique em “Salvar e mostrar” para salvar toda a 
configuração feita.



Veja como ficou o resultado final para o estudante

Passo 5: Enconte sua Disciplina 
a. retorne para a página inicial clicando no 
nome da disciplina;

b. Finalize o processo clicando em “Desativar 
edição”




