
Ministério da EducaçãoMinistério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São PauloInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

Câmpus Presidente EpitácioCâmpus Presidente Epitácio
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA INFORMACAOCOORDENADORIA DE TECNOLOGIA INFORMACAO

  COMUNICADO  COMUNICADO N.º 1/2021 - CTI-PEP/DRG/PEP/IFSPN.º 1/2021 - CTI-PEP/DRG/PEP/IFSP

Assunto: Comunicado de desativação de plataformas descontinuadas: Assunto: Comunicado de desativação de plataformas descontinuadas: Moodle EADMoodle EAD e  e Moodle AulasMoodle Aulas..

 

Com a centralização da nova versão da plataforma Moodle, acessível no endereço
http://moodle.pep2.ifsp.edu.br, comunicamos a desa vação das versões an gas "Moodle EAD"
(http://pep2.ifsp.edu.br/ead/) e "Moodle Aulas" ( http://pep2.ifsp.edu.br/aulas/) em 31/07/202131/07/2021. Salientamos
que a desa vação é necessária por necessidade de liberação de espaço em disco nos servidores do IFSP, uma vez
que a demanda de armazenamento em disco aumentou consideravelmente com o ensino remoto.

Solicitamos aos usuários que, se desejarem, realizem o backup de materiais de suas próprias disciplinas e salvem
em repositórios próprios, uma vez que, após a data de desa vação, não será mais possível acessar as
plataformas antigas.

Caso optem por realizar um backup da disciplina toda para posterior restauração na nova versão do Moodle,
encaminhamos tutorial sobre a realização de backup da disciplina inteira no Moodle: Tutorial backup de
disciplina no Moodle.

Há a opção de salvar o arquivo de backup no One Drive:
Tutorial Disponibilizando arquivos do Microsoft Onedrive

Em caso de dúvidas abrir chamado pelo e-mail suporte.cti.pep@ifsp.edu.br.

 

Câmpus Presidente Epitácio/SP, 7 de julho de 2021
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