
Backup e recuperação de 
disciplinas Moodle



Moodle - Backup

Após acessar a 
disciplina que deseja 
salvar, clique na 
opção de Backup que 
fica no menu de 
administração do 
curso.



Moodle - Backup

Não é necessário alterar 
as configurações, clique 
no botão “Próximo”.



Moodle - Backup

Certifique-se de selecionar tudo, nas duas 
colunas, clique em “Todos” para selecionar. 

Avance para a 
próxima tela, clique 
no botão “Próximo”.



Moodle - Backup

Caso queira alterar o nome do 
arquivo, altere-o e em seguida 
clique em “Executar o backup”



Moodle - Backup

Clique em “Continuar”.



Moodle - Backup

O backup já está disponível 
para ser salvo no seu 
computador, clique em 
“Download”



Moodle - Importação

Após fazer o login, clique no 
menu “Cursos”, na esquerda, e 
em “Gerenciar cursos”, na 
direita.



Moodle - Importação

Navegue até o último nível da 
categoria desejada e clique no 
botão “Criar novo curso”



Moodle - Importação

Adicione as informações dos 
curso que será 
criado/restaurado e clique no 
final da página em “Salvar e 
mostrar”.



Moodle - Importação

No menu de administração 
de cursos, clique em 
“Restaurar”



Moodle - Importação
Ao clicar no  botão 
“Escolha um arquivo”, 
abrirá uma janela.



Moodle - Importação
Clique no botão “Browse” e 
selecione o arquivo de backup 
que deseja restaurar.

Após preencher os 
dados solicitados, clique 
em “Enviar este arquivo”



Moodle - Importação
Clique no botão 
“Restaurar”.



Moodle - Importação
Role a página até o final e 
clique em continuar.



Moodle - Importação

O backup será restaurado dentro 
do curso recém criado.

Role a página para baixo e selecione dentro de 
“Restaurar neste curso”  a opção conforme a figura 
abaixo.

Após selecionar o 
local, clique em 
“Continuar”.



Moodle - Importação
Nesta parte é importante desmarcar a 
opção                                           , para 
que a disciplina seja restaurada de 
forma limpa, apenas o conteúdo. 

Após selecionar as 
opções desejadas, 
clique em “Próximo”.



Moodle - Importação

Role a página até o final e clique em  
“Próximo”.



Moodle - Importação
Role a página até o fim e clique 
no botão 

Na próxima página, clique no 
botão 

Será encaminhado para o curso 
que recém foi criado/restaurado.


