MANUAL DE RESTAURAÇÃO DE DADOS DO MOODLE
ANTIGO PARA A NOVA VERSÃO.
Este manual explica como fazer a reutilização dos arquivos/documentos de uma disciplina já
configurada na versão antiga do Moodle e importar para o Moodle novo. Para realizar a Importação
de uma turma do Moodle antigo para a versão nova do Moodle, o professor deve seguir os seguintes
passos:

1 Backup no MOODLE NOVO
Antes de fazer qualquer alteração, é obrigatório que seja realizado um backup da disciplina
que está “vazia” no novo MOODLE, pois caso a importação da disciplina do MOODLE Antigo não
atender as necessidades, é possível reverter o processo, utilizando esse backup.
Nesse exemplo será feito backup de uma disciplina correspondente ao MOODLE
acadêmico.
Para isso deve-se realizar os seguintes passos:
O professor deve fazer login no MOODLE: https://moodle-academico.uffs.edu.br, selecionar
a disciplina desejada. E no bloco Administração do curso clicar na opção Backup, como mostra a
Figura 1.

Figura 1: Localização Backup
A Figura 2 mostra a configuração do Backup, deixe as opções que vem por padrão
assinaladas. Clique em Pular para o passo final.

Figura 2: Configurações do Backup
A Figura 3 mostra o processo finalizado com sucesso. O professor deve então clicar em
Continuar.

Figura 3: Concluir Backup
Caso o docente precise utilizar o backup, basta o mesmo acessar o bloco de Administração
do curso na opção Restaurar, como mostra a Figura 4 e fazer download do Backup requerido.

Figura 4: Backups salvos

2 Backup MOODLE ANTIGO
O professor deve acessar sua disciplina, nesse exemplo acessando o Moodle antigo
(https://moodle-antigo.uffs.edu.br), abrir a disciplina e clicar em Backup, essa opção fica no lado
esquerdo no bloco de Administração, como mostra a Figura 5.

Figura 5: Backup MOODLE Antigo
Na página seguinte aparecerá as configurações que devem ser feitas para realizar o backup
da disciplina. Como mostram a seguir as Figura 6 e Figura 7.
Dica: É importante não salvar os usuários cadastrados na disciplina, pois provavelmente
não é este o motivo do backup. É recomendado deixar apenas as opções referentes aos rótulos,
tarefas e arquivos selecionadas para o backup.

Figura 6: Escolha o que será incluído

Atenção: A Figura 7 apresenta uma página que somente aparecerá caso o professor tenha
alterado algumas configurações pessoais no MOODLE, caso ela não apareça, apenas continue
seguindo o tutorial, e caso apareça, siga estes passos:
Na opção Usuários, selecione “Nenhum”, Logs: “Não”. Arquivos de usuários: “Não”.
Arquivos do curso: “Sim”. Arquivos do site usados neste curso: “Sim”. Histórico de notas: “Não”.
Fazer backup de funções designadas para as seguintes funções: “Nenhum”. Clique em Continuar.

Figura 7: Configurações que devem ser feitas para realizar o backup da disciplina.
Na Figura 8, será mostrado uma listagem dos documentos que serão inclusos no backup
além de um alerta, pois não foi selecionado nenhum usuário (o que é aceitável). Informe o nome do
seu backup e clique em Continuar.

Figura 8: Lista do que será incluído no Backup

A Figura 9 mostra a mensagem de sucesso do backup, clique em Continuar, a página será
redirecionada automaticamente para a listagem dos backups realizado na disciplina, como mostra a
Figura 10.

Figura 9: Backup finalizado
Na tela apresentada na Figura 10, deve-se salvar o backup no computador local para
posteriormente restaurar na disciplina que o utilizará.

Figura 10: Fazendo download do Backup

3 Restauração MOODLE NOVO
No MOODLE Acadêmico, o professor deve fazer o login e navegar até a disciplina que será
feita a restauração. Primeiramente, o professor precisa alterar o limite de UPLOAD para cada
disciplina. Para fazer isso, deve acessar o link de Editar Configurações, localizado na aba de
ADMINISTRAÇÃO como mostra a Figura 11:

Figura 11: Editar
Configurações
Em seguida localizar o bloco de Arquivo e Uploads e alterar o Tamanho máximo de
upload para 200MB e clicar em Salvar como mostra a Figura 12:

Figura 12: Alterando tamanho máximo de Upload

Importante: Clicar em Salvar pode resultar em um erro informando que o Nome breve do curso
já está sendo utilizado, caso isso ocorra, o professor deve modificar o item Nome breve do curso
para algo semelhante ao atual, e alterar o limite de upload para 200MB e clicar em Salvar
novamente, como mostra a Figura 13:

Figura 13: Alterando Nome breve do curso
Após estes passos, o professor deve acessar a tela inicial da disciplina no MOODLE e clicar
na opção Restaurar, localizada no bloco ADMINISTRAÇÃO, como mostra a Figura 14.

Figura 14: Disciplina selecionada para fazer a restauração.
A Figura 15 mostra a opção de restauração de um curso. No bloco Importar um arquivo de
backup, o professor deve arrastar o arquivo “.zip” que foi adquirido no passo anterior (Backup
MOODLE ANTIGO) até a área solicitada e em seguida clicar em Restaurar

Figura 15: Opção de restaurar o backup.
Na Figura 16, são mostrados os detalhes do backup e é iniciado o processo de restauração. A
mensagem apresentada nesta tela é comum. Em seguida deve-se clicar em Continuar.

Figura 16: Confirmação
Na figura 17, no bloco de Restaurar neste curso o professor deve selecionar a opção
Mesclar o conteúdo do backup com este curso, dessa forma serão acrescentadas apenas as opções
que a disciplina não possui, por exemplo, os arquivos, as configurações do sumário que deverão ser
reconfiguradas depois pelo professor. Escolher a opção de “Excluir o conteúdo deste curso e
restaurar o backup” causará a exclusão de todos os alunos inscritos na matéria, esta opção só é
recomendada no caso de disciplinas que não estejam pré-configuradas. Em seguida deve-se clicar
em Continuar.

Figura 17: Destino.

Na Figura 18 o docente deve desabilitar a opção Incluir grupos e agrupamentos clicando
em Executar a restauração, no final da página. Em seguida deve-ser clicar em Próximo.

Figura 18: Desabilitar
a opção de Incluir grupos e
agrupamentos
Na opção Configuração do curso, não é necessário alterar o nome do mesmo, pois como a
opção escolhida foi Mesclar, o nome atual da disciplina não será sobrescrito pelo nome do backup.
É recomendado desabilitar as seções que não possuem conteúdo relevante, como a seção 0,
seção 3 (Sala de Chat), seção 4 (Fórum geral da disciplina) e seção 5, após isso deve-se clicar na
opção Próximo.

Figura 19: Configuração do curso

Na Figura 20 é possível revisar se as opções estão de acordo, caso contrário é possível
retornar. Estando de acordo, no final da página, deve-se clicar em Executar a restauração.

Figura 20: Revisar.
A Figura 21 apresenta a confirmação da restauração.

Figura 21: Conclusão.
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