
Blackboard (BB) 
passo a passo



Para que serve o Blackboard?

• Apoio durante o semestre para xs professorxs e xs estudantes.
• Oferece um espaço para a comunicação e para o intercâmbio de 

documentos. 
• Usa-se o Blackboard para todos os cursos oferecidos no LAI.

Você terá o acesso à plataforma com a sua conta de ZEDAT.



Login 
https://www.lms.fu-berlin.de/



• Na página principal Mein Campus encontra todos os cursos nos quais se 
inscreveu.

• Se registrou os cursos no Campus Management eles vão aparecer 
automaticamente listados na pestana Meine Kurse.

• Além disso, você terá uma visão geral dos anúncios que foram publicados.



• Se, por alguma razão, não se 
inscreveu nos cursos no Campos 
Management ou se quer visitar 
um curso por interesse próprio, 
o Blackboard te dá a opção de 
buscá-los sob a pestana Courses

• Deve entrar na pasta ZI 
Lateinamerika-Institut, buscar
sob Browse Categories o
semestre que está cursando e
clicar Go



• Tem em mente que inscrever-se de 
forma manual nos cursos é possível 
só se xs professorxs desbloquearam 
os seus cursos dando acesso axs
todxs xs estudantes que estejam 
interesadxs. Esses cursos estão 
marcados em cor azul.

• Se xs professorxs decidirem não dar 
livre acesso aos seus cursos, esses 
aparecerão na lista mas não serã
possível nos entrar. Isso significa que 
se precisa uma clave de acesso ao 
curso. Se isso é o caso, deve pedir a 
clave à/ao professorx..



• O Blackboard oferece, para cada curos, diferentes formas da interacção a 
comunicação entre xs professorxs e xs participantes. 

• Debaixo do menu Ankündigungen encontra informação sobre, por exemplo, as 
mudanças das datas das aulas ou os avisos pela parte dxs professorxs. . 

• Desde que cada professorx usa a plataforma de forma diferente é difícil 
determinar exatamente que conteúdo pode-se encontrar debaixo desse menu.



• Se revisa brevemente cada menu, terá uma ideia mas clara de qual é a função de 
cada um a que pode encontrar dentro de cada opção.

• A maioria dxs professorxs usam o menuKursmaterial para compartilhar com xs
estudantes o material para cada aula (por exemplo os slides de alguma 
conferência, leituras para o seminário ou as apresentações feitas pelxs
estudantes).

• Sob o menu E-Mail-Verteiler tem a possibilidade de entrar em contato tanto 
com xs professorxs, como com xs companheirxs de curso.



• O menu Arbeitsgruppen não é 
tão comum, contudo é útil para 
certos cursos nos quais xs
estudantes reúnem-se segundo 
a temática eleita.



• Nesse menu cada estudante terá 
uma pasta no qual deve 
apresentar as diferentes tarefas 
planejadas para o curso.

• Abaixo da opção Create Thread 
pode-se generar documents nos 
quais pode-se escrever 
manualmente ou fazer upload 
das diferentes tarefas para o 
curso.



Blackboard

• O CeDis-Support está disponível para responder qualquer pergunta 
ou dúvida no que diz respeito ao funcionamento da plataforma 
Blackboard.
oTelefonsprechzeiten: Mo-Fr 11:00 - 13:00 Uhr 
oTel: +49(0)30-838-54900
oE-Mail: support@cedis.fu-berlin.de

mailto:support@cedis.fu-berlin.de
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