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Para efetuar o Backup e Restauração dos arquivos do Unicuritiba Virtual siga o passo a passo
abaixo:

1 Backup
Caso haja o interesse de reaproveitar o conteúdo de um curso em outro, é possível
criar um backup desse curso através da funcionalidade backup. Ao clicar no botão “BACKUP”
você visualiza a seguinte tela:

Para criar o backup, desmarque a seleção em “Incluir os usuários inscritos”, em seguida clique
no botão PRÓXIMO. Na tela seguinte, pode-se verificar todas as atividades criadas para a
disciplina. É nesse ponto que é possível selecionar alguma atividade que queira excluir do
backup.

Para tirar alguma atividade, basta desmarcar a seleção na caixa da atividade. A tela seguinte é
uma tela de confirmação de que os dados estão corretos, antes de gerar o backup. Ao finalizar
o backup, a seguinte tela pode ser visualizada:

Ao clicar no botão continuar, a seguinte tela será visualizada:

Nela é possível fazer o download do backup para a máquina pessoal, garantindo que, caso haja
algum problema no servidor, os arquivos ficarão salvos em outro lugar.

2 Restaurar
Tendo feito o backup do conteúdo que gostaria de utilizar em outro curso, esse
conteúdo pode ser restaurado no curso desejado através da funcionalidade RESTAURAR. Após
fazer o backup, acessar o curso de que se quer o conteúdo e clicar no botão RESTAURAR do
menu lateral. A seguinte tela é apresentada:

Para carregar o conteúdo, basta clicar no link RESTAURAR dentro da caixa ÁREA DE BACKUP DE
ARQUIVOS PRIVADOS DO USUÁRIO. Caso queira usar um backup que esteja no dispositivo
pessoal, basta arrastar o arquivo dentro da caixa IMPORTAR DE UM ARQUIVO DE BACKUP.
Após carregado é só clicar no botão RESTAURAR logo abaixo da caixa do arquivo. Após clicar, a
seguinte tela será visualizada:

Nesta página é possível visualizar todas as configurações. Depois disso, rolar até o final da
página e clicar no botão CONTINUAR. Na página seguinte, ir até o item RESTAURAR NESTE
CURSO e selecionar o item EXCLUIR O CONTEÚDO DESTE CURSO E RESTAURAR O BACKUP e
clicar no botão CONTINUAR, como é possível ver na imagem abaixo:

Na tela seguinte é possível visualizar a imagem abaixo:

Caso queira remover algum item do backup, basta retirar a seleção de algumas das caixas de
cheque, em seguida clicar em PRÓXIMO. Na página seguinte é possível ajustar se o nome da
disciplina está correto, ajustar o início das aulas, confirmar se todas as atividades estão
corretas. Após confirmar tudo isso, basta ir para o final e clicar no botão PRÓXIMO.
A próxima página é a última antes da restauração do backup. Nela é possível confirmar se
algumas das configurações estão corretas ou se precisa ajustar alguma coisa. Após tudo
confirmado, basta ir novamente até o final da página e clicar no botão EXECUTAR A
RESTAURAÇÃO.
No último passo basta aguardar a execução do backup e a mensagem de conclusão, como
pode ser vista abaixo:

Caso haja alguma dúvida de como fazer o backup ou a restauração, entrar em contato com a
Equipe NEAD.

