
 
 

Como realizar postagens nos Fóruns do Curso? 
 

Olá Jovem, 

Para realizar uma postagem no Fórum, primeiramente você deve 

acessar o curso que gostaria. Caso tenha dúvidas em como realizar 

este passo, procure pelo Tutorial “Como acessar meus cursos” aqui na 

página.   

Após acessar um curso, logo na página inicial do mesmo, você deverá 

clicar no link fórum escolhida. Vamos utilizar como exemplo o  

“Discussões e Dúvidas”, conforme a seguir: 

 

Em seguida, será aberto o espaço de discussões e dúvidas. Segue 

exemplo ilustrativo do Fórum de um dos cursos que oferecemos: 

 

Para postar no Fórum, você deverá clicar no botão “Acrescentar um 

novo tópico de discussão”, de acordo com a indicação acima em 

vermelho.  

 

 



 
 

Posteriormente, será aberto o seguinte campo: 

 

Os campos com asterisco * são de preenchimento obrigatório. Desta 

maneira, você deverá informar um assunto e a mensagem que deseja 

postar no Fórum.  

Por fim, para que a mensagem seja postada, você deverá clicar no 

botão azul “Enviar mensagem ao fórum”, localizado na parte inferior.  

 



 
 

 

 Anexando arquivos no Fórum 

Caso deseje enviar algum anexo no Fórum, no campo “anexo”, você 

deverá clicar no ícone destacado em vermelho. Se por acaso este 

campo não aparecer, significa que este fórum não aceita anexos, e não 

será possível enviá-los. 

 

 

Na sequência, abrirá um campo para a inserção do arquivo que deseja 

anexar, conforme imagem abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Você deverá clicar no botão “escolher arquivo” para procurar o 

arquivo em seu computador e nomear o mesmo da maneira que quiser 

no campo “salvar como”.  

No campo “autor” já estará o seu nome. 

Após selecionar o arquivo de sua escolha, é necessário que você clique 

no botão azul “Enviar este arquivo” para que o arquivo seja anexado 

de fato. 

 

 

 

 



 

 

 

 Inserção de Imagens 

Caso deseje postar alguma imagem no corpo do seu texto, nas 

ferramentas do campo de mensagem, você deverá clicar no ícone 

destacado em vermelho: 

 

Após clicar no ícone destacado, aparecerá a tela a seguir: 



 

  

 

Caso sua imagem esteja hospedada na internet, é possível inseri-la 

digitando o endereço em que se encontra, no campo “Inserir URL”. 

Se sua imagem estiver em seu computador, clique em Navegador em 

Repositórios e a mesma caixa de anexar arquivos do caso anteriores 

se abrirá. 

Você deverá clicar no botão “escolher arquivo” para procurar o 

arquivo em seu computador e nomear o mesmo da maneira que quiser 

no campo “salvar como”.  

No campo “autor” já estará o seu nome. 

Após selecionar o arquivo de sua escolha, é necessário que você clique 

no botão azul “Enviar este arquivo” para que o arquivo seja anexado 

de fato. 

Preencha o campo de descrição com uma palavra chave de sua 

imagem, e selecione o botão de “tamanho automático”. 



 

 

Em seguida, clicar no botão “Salvar imagem”, na parte inferior. 

Em caso de dúvidas ou dificuldades, por gentileza, entre em contato 

com a equipe de suporte através do e-mail suporte@blue-sol.com . 

Abraços, 

Suporte - Blue Sol 
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