
 
 

 

MOODLE - Boletim 20.03.002 

 

Como Criar um Sala de Reunião Virtual - Collaborate 

 

1º De dentro do seu curso no Moodle, clique na engrenagem e coloque a sala em modo 

de edição, conforme demonstrado abaixo: 

 

 

2º Após colocar a sala em modo de edição será disponibilizado a ferramenta abaixo que 

possibilita “Adicionar uma atividade ou recurso” dentro da sula sala virtual: 

 

 

3ª Após clicar na opção “Adicionar uma atividade ou recurso” o sistema irá abrir uma 

janela contendo as diversas opções de Atividades ou Recursos, selecione a opção 

“Ferramenta externa” e depois clique no botão “Adicionar”: 

 

 

 

 



 
 

4º Após clicar em “Adicionar” será aberta uma tela para inserir as informações da sua 

sala, mas basta informar somente o “Nome da Atividade” e a informação de “Ferramenta 

pré-configurada”: 

 

Em “Nome da Atividade”, informe o nome que seja de fácil identificação pelo aluno, 

como por exemplo: Sala Virtual 

Em “Ferramenta pré-configurada’, clique e selecione a opção “Collaborate”: 

Veja o exemplo abaixo: 

 

As demais opções e configurações desta janela não são necessárias ou obrigatório, 

basta clicar em “Salvar e voltar ao curso”:   

 

Pronto! Sua sala de reuniões virtual está criada e disponível aos seus alunos daquela 

disciplina, confirme ícone disponibilizado: 

 

 



 
 

Abaixo segue orientações gerais a respeito da Virtual da sua Disciplina 

Ao clicar na sua “Sala Virtual” você entrará na sala virtual da sua disciplina. 

 

Nesta sala você tem a opção de configurá-la para deixá-la sempre disponível para 

acesso dos alunos ou bloqueá-la, fazendo a liberação somente quando for acontecer 

(dia e horário), a reunião virtual efetivamente.  

Para ver a opções de configurações disponíveis, acesso os três pontinho  que fica 

disponível, somente para o professor, no canto direito da sala: 

 

Ao clicar nos três pontinhos será disponibilizado as opções específicas para esta sala, 

conforme abaixo: 

 

 



 
 

As principais configuração são: 

• Entrar na sala do curso para iniciar uma reunião virtual 

• Editar as configurações da sala virtual 

o Verificar o vídeo tutorial disponível no “Moodle – Tutorial” 

• Visualizar os relatórios: 

o Neste caso quando uma reunião tiver sido finalizada. Obs.: este 

relatório pode demorar alguns minutos após a reunião ter sido 

finalizada para ficar disponível. 

• Copiar link de convidado. 

o Você pode enviar este link para qualquer pessoa que queira participar 

da sala virtual. Basta enviar o link e a pessoa abrir em um 

browser/navegador (Google Chrome ou FireFox). 

o Bloquear sala do curso 

▪ Ao selecionar esta opção, ninguém consegue acessar a sala, 

somente quando a mesma for liberada novamente. 

 

Nesta sala virtual da sua disciplina, você pode também, criar novas sessões/salas 

virtuais a fim de manter uma sala para cada interação/aula ou caso queira tratar uma 

questão específica e deixar organizada separadamente. 

 

 

Na opção representada por três traços  que fica acima do nome da sua disciplina, 

você tem a opção de selecionar uma sessão e/ou gravações realizadas anteriormente, 

desde de que tenha optado por gravar a reunião virtual. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Atenção! Assista a aula 20 que contém um o vídeo “Como Utilizar a Sala de Reunião 

Virtual – Collaborate” que está disponível no curso “Moodle – Tutoriais”, demonstrando 

passo-a-passo como criar uma sala, interagir com os alunos, e demonstrando as 

diversas opções de interações da sala virtual. 

 


