
 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE INÍCIO E FIM DE CURSO 
 
Esta lista de verificação foi criada pelo Departamento de Treinamentos da Instructure. Ela tem como base as 
experiências coletivas do time de educação e seu profundo conhecimento do Canvas. A Verificação de Início do 
Curso é o ponto de partida para garantir que seu curso esteja pronto para o acesso dos alunos no início de um 
novo período letivo. E a Verificação de Fim de Curso é útil para revisar quando você está chegando ao final do 
período. 
 
Como usar  
Uma ★ é uma prática Essencial e uma classificação ★★ indica um critério de Melhores Práticas. Os recursos que 
podem ou não ser utilizados na Instituição são listados como Se Aplicável. Guias de ajuda relevantes estão 
vinculados ao longo do texto. 
 
Sabemos que cada instituição tem requisitos exclusivos para seus cursos, por isso esperamos que este 
documento sirva como um recurso extra ou ponto de partida. Adoraríamos saber como você está usando esta 
lista de verificação. Por favor, deixe seus comentários na publicação da Comunidade Canvas - Lista de 
Verificação de Início e Fim de Curso. 

Práticas para o Início do Curso 
Essencial  ★   

Sim ✔  Prática 

❏ ★ 
Configurar Notificações da Conta 
Para assegurar que você receba notificações do Canvas, configure suas Preferências de 
Notificação e os métodos de contato em sua Conta Canvas.  
→ Dica do Instrutor: Mostre aos alunos como configurar suas preferências de notificação 

❏ ★ 

Customizar os Detalhes de Configuração do Curso 
É importante estar ciente das diversas opções existentes nos Detalhes do Curso nas 
Configurações do Curso. Selecionando Mais Opções irá abrir um menu para ligar e desligar 
recursos extras como permitir que os alunos criem seus próprios tópicos de discussão.  
→ Dica do Instrutor: Não esqueça de selecionar "Atualizar Detalhes do Curso" após você atualizar as 
configurações. 

❏ ★ 

Simplificar a Navegação do Curso 
Para uma melhor experiência, esconda os links de navegação do curso que são 
desnecessários.  
→ Dica do Instrutor: Quanto menos melhor 

❏ ★ 

Escolher uma Página Inicial 
A Página Inicial é a primeira impressão sobre um curso. Selecione a opção de Página Inicial que 
melhor se encaixa às necessidades de seu curso. 
→ Dica do Instrutor: Inclua recursos visuais para engajar seus alunos e incorporar informações importantes 
sobre seu curso 

 

https://community.canvaslms.com/community/br/blog/2019/08/11/prepare-seu-curso-com-a-lista-de-verifica%C3%A7%C3%A3o-de-in%C3%ADcio-e-fim-de-curso
https://community.canvaslms.com/community/br/blog/2019/08/11/prepare-seu-curso-com-a-lista-de-verifica%C3%A7%C3%A3o-de-in%C3%ADcio-e-fim-de-curso
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14750-53744495801
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14750-53744495801
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pt&u=https%3A%2F%2Fcommunity.canvaslms.com%2Fdocs%2FDOC-12900-415257087
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13468-53745495604
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13474-53745495600


 

❏ ★ 
Verificar os Alunos no Link Pessoas  
Selecione Pessoas para verificar a listagem com precisão (professor, aluno, assistente, etc).  
→ Dica do Instrutor: O link Pessoas também mostra as seções/turmas do Curso (se aplicável) 

❏ ★ 
Publicar o Curso e Conteúdos 
Verifique a visibilidade de itens individuais e Módulos como um todo. Não esqueça de publicar 
seu curso.  
→ Dica do Instrutor: Você pode despublicar qualquer item que não queira que os alunos vejam 

❏ ★ 

Revisar o Curso na Visualização do Aluno 
Revise o conteúdo de seu curso com a Visualização do Aluno para vivenciar seu curso pela 
perspectiva do aluno.  
∗ Nota: Algumas ferramentas de terceiros pode não ter a funcionalidade de visualização do aluno 
→ Dica do Instrutor: A visualização do aluno adiciona um aluno teste às notas. Após participar com a 
visualização do aluno, entre em seu livro de notas como professor para visualizar qualquer dado do Aluno 
Teste 
→ Dica do Instrutor: Você pode selecionar Validar Links nas configurações do curso para garantir que não 
existam links quebrados 

Melhores Práticas  ★★ 

Sim ✔  Prática 

❏ ★★ 

Selecionar os Cursos Favoritos 
Personalize quais cartões de curso serão exibidos no seu Painel de Controle ao deixar como 
favorito os cursos baseados na sua preferência, período atual, trimestre, semestre, etc.  
→ Dica do Instrutor: Uma vez em exibição, você também pode atribuir um apelido ao curso que será visível 
somente para você 

❏ ★★ 
Adicionar o Programa do Curso 
Adicione o programa do curso em seu Curso Canvas. 
→ Dica do Instrutor: Você pode adicionar o programa do curso através da ferramenta Syllabus do Canvas, 
um link para um arquivo, uma página do curso ou de qualquer outra forma que achar útil 

❏ ★★ 
Gerenciar Arquivos 
Suba e revise as pastas e arquivos do curso. Gerencie a visibilidade do conteúdo ao publicar, 
despublicar ou restringir o acesso às pastas e arquivos. 
→ Dica do Instrutor: Você pode subir arquivos em lote 

❏ ★★ 

Configurar as Notas 
Verifique se o boletim de notas está organizado de acordo com as regras de pontuação e o 
seu programa de estudos. 
→ Dica do Instrutor: Você pode mover a coluna "Total" da última posição a direita para a primeira posição ao 
lado da lista de alunos 
→ Dica do Instrutor: Você pode mudar a coluna Total para ser exibida como Pontos, se for preciso 
→ Dica do Instrutor: Você pode configurar regras de notas para Entregas Atrasadas ou Entregas Faltantes 

❏ ★★ 
Configurar Grupos de Tarefas (Se Aplicável) 
Se você usa categorias de notas com pesos para os cálculos da nota final, talvez você queira 
adicionar Grupos de Tarefas à página de Tarefas e atribuir pesos para cada grupo. 
→ Dica do Instrutor: Você tem a possibilidade de criar regras para descarte de notas em cada Grupo de Tarefa 

❏ ★★ 

Ajustar as Configurações do Curso (Se Aplicável) 
Visite as Configurações do Curso para conferir os Detalhes do Curso, Turmas, Aplicativos e 
Opções de Recurso. As opções de recurso permitem que você escolha quando habilitar novos 
recursos que foram lançados. 

2 
 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13531#jive_content_id_Pessoas
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13464-53745495719
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13464-53745495719
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13418-53745495910
https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&tab=TT&sl=en&tl=pt&u=https%3A%2F%2Fcommunity.canvaslms.com%2Fdocs%2FDOC-12770-4152476605
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-14749-53744495768
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pt&u=https%3A%2F%2Fcommunity.canvaslms.com%2Fdocs%2FDOC-12958-415241537
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13509-53745495749
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13424-53745495752
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pt&u=https%3A%2F%2Fcommunity.canvaslms.com%2Fdocs%2FDOC-12732-415241386
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13436-53745495788
https://translate.google.com/translate?hl=&sl=en&tl=pt&u=https%3A%2F%2Fcommunity.canvaslms.com%2Fdocs%2FDOC-16569-4152826329
https://translate.google.com/translate?hl=&sl=en&tl=pt&u=https%3A%2F%2Fcommunity.canvaslms.com%2Fdocs%2FDOC-16568-4152826328
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13450-53745495540
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13442-53745495547
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13505-53745495550
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13531#jive_content_id_Configuraes
https://translate.google.com/translate?hl=&sl=en&tl=pt&u=https%3A%2F%2Fcommunity.canvaslms.com%2Fdocs%2FDOC-10300-415274551
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pt&u=https%3A%2F%2Fcommunity.canvaslms.com%2Fdocs%2FDOC-13029-4152156575


 

→ Dica do Instrutor: Na aba "Detalhes do Curso", role a página até o final e escolha "Mais Opções" para 
acessar ainda mais opções de configuração 
→ Dica do Instrutor: Se sua instituição utiliza um Sistema Acadêmico (SIS) as listas cruzadas podem ser feitas 
automaticamente. Você também pode fazer listas cruzadas em seus próprios cursos na aba "Seções"  
→ Dica do Instrutor: Colocar uma imagem no cartão do curso é um ótima estratégia visual para identificar 
rapidamente seus cursos 
→ Dica do Instrutor: Integrando as ferramentas LTI externas (aplicativos) em seu curso vai permitir que os 
alunos as utilizem dentro do próprio Canvas, sem ter que sair da plataforma 

❏ ★★ 

Autenticar as Ferramentas Externas (Se Aplicável) 
Ferramentas externas, como o Google Apps ou Office 365, precisam estar associadas a um 
endereço de e-mail. Se certifique que tenha logado, autenticado e testado estas ferramentas 
antes de criar atividades usando estas integrações. 
→ Dica do Instrutor:  O processo de autenticação é mais fácil se você já estiver logado, em outra aba ou janela, 
no e-mail que você vai usar para autenticar 

❏ ★★ 

Importar Conteúdo (Se Aplicável) 
Talvez você precise copiar o conteúdo de um curso manualmente de outro AVA/LMS, outro 
curso, um período letivo anterior ou do Canvas Commons. 
→ Dica do Instrutor: Se certifique de marcar a opção "incluir cursos concluídos" quando for copiar cursos de 
períodos letivos anteriores 

❏ ★★ 

Limpar os Conteúdos Migrados  (Se Aplicável) 
Se você migrou um conteúdo de outro AVA/LMS ou de outro curso no Canvas, você precisa 
revisar itens individuais, verificar as configurações do curso, organizar o conteúdo e remover 
conteúdos desnecessários antes de publicar um curso. Revise os Arquivos, Módulos, Páginas e 
as telas principais de Testes, Tarefas e Discussões. 
∗ Nota: Remover itens de um módulo não remove este item do curso. Se você precisa remover este item siga 
até as páginas principais de Páginas, Tarefas, Testes e Discussões 
→ Dica do Instrutor: Verifique as configurações de Tarefas, Discussões e Testes. Tenha em mente que alguns 
itens podem já vir para o Canvas publicados. Despublique os itens quando necessário 
→ Dica do Instrutor: Você pode verificar os Guias de Instrutor do Canvas e o Grupo LMS Migration Strategies 
(Estratégias de Migração do AVA/LMS) na Comunidade Canvas  

❏ ★★ 

Verifique o Calendário (Se Aplicável) 
Verifique a ferramenta Calendário para certificar o vencimento de Tarefas e Eventos agendados 
em seu Curso. 
∗ Nota: O Calendário exibe atividades avaliativas que foram publicadas como Tarefas, Questionários, 
Discussões Avaliadas e Eventos datas de vencimento 
→ Dica do Instrutor: A ferramenta Calendário permite a opção de arrastar-e-soltar para manipular facilmente e 
alterar datas de vencimento 

❏ ★★ 

Configure uma Foto de Perfil (Se Aplicável) 
Configure uma foto de perfil que te represente em sua Conta do Canvas. Os alunos serão capaz 
de ver a imagem em mensagens da Caixa de Entrada, Anúncios, Discussões e a página de 
Pessoas do curso.  
∗ Nota: Esta é uma configuração de conta que pode não estar habilitada em sua Instituição. 
→ Dica do Instrutor: Talvez seja interessante escolher uma foto profissional para instruir os alunos a usarem 
fotos apropriadas em seus perfis. 

 

Práticas para o Fim do Curso 
Essencial  ★   
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Sim ✔  Prática 

❏ ★ 

Verifique as Notas (Se Aplicável) 
É importante verificar as notas se o Canvas é usado como registro de boletim de notas. Qualquer 
mudança feita vai afetar a nota final dos alunos. 
→ Dica do Instrutor: Verifique se o Livro de Notas do Canvas coincide com as políticas de avaliação de seu 
programa do curso. 
→ Dica do Instrutor: Você pode atribuir nota zero para atividades em falta através das opções de entrega 
atrasada 
→ Dica do Instrutor: Não esqueça de verificar mais sobre os Grupos de Tarefas se utilizar avaliações com 
ponderação/pesos de notas 

Melhores Práticas  ★★   

Sim ✔  Prática 

❏ ★★ 
Exporte as Notas  
Pelo Livro de Notas de seu Curso no Canvas, use o botão Exportar para fazer download do 
arquivo CSV (texto separado por vírgula) com as notas finais. 
→ Dica do Instrutor: Você pode usar esse arquivo dentro do Excel 

❏ ★★ 

Exporte ou Copie Conteúdos 
Usando a ferramenta Exportar Conteúdo do Curso nas Configurações do Curso vai permitir que 
você salve e baixe um pacote de exportação de seu curso. 
→ Dica do Instrutor: Você também pode usar a opção Copiar este Curso que permite fazer a cópia de todo 
conteúdo criando um novo curso 

❏ ★★ 

Configurações (Se Aplicável) 
A menos que seja aconselhado pelo seu administrador, evite fazer alterações nas configurações 
do curso. Isso pode incluir a seleção de opções como concluir um curso, remover um aluno ou 
alterar as datas de início e término do curso. 
∗ Nota: Sua instituição pode não ter habilitado todas essas opções 
→ Dica do Instrutor: Modificar as configurações do Curso sem a supervisão de seu Administrador do Canvas 
pode afetar dados dos alunos e do curso 

❏ ★★ 

Baixar Dados Adicionais (Se Aplicável) 
Os dados dos alunos podem ser baixados em várias áreas de um curso, além do Livro de Notas. 
O Livro de Notas de Domínio de Aprendizagem tem uma exportação das Competências dos 
Alunos. Os Testes incluem estatísticas com relatórios de análises de alunos e questões. 
→ Dica do Instrutor: As estatísticas de teste só podem ser baixadas por questionário, não todo o curso 
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