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Gerar relatórios no Moodle:
Este tipo de relatório pode ser emitido pelo docente por intermédio do bloco
Administração.
Acesse a disciplina em que é participante. Para melhor compreensão, observe a Figura 1.
Figura 1. Interface da disciplina

Ative a edição da disciplina. Para isso, clique no botão “Ativar edição”.
Figura 2. Ativar edição

Observe que o ambiente habilitou opções de configuração. As Figuras 3 e 4 demonstram
modificações que ocorreram no ambiente.
Figura 3. Ativar edição

Figura 4. Ativar edição

Acesse o bloco de Administração. Para melhor compreensão, observe o bloco em
destaque na Figura 5.

Figura 5. Bloco de administração

No bloco “Administração”, escolha a opção “Relatórios”, conforme destacado na Figura 6.
Figura 6. Bloco de administração – Opção relatórios

O ambiente Moodle carregará quatro opções de relatório, sendo eles: Logs, Logs ativos,
Atividades do curso, Participação do curso. A Figura 7 ilustra as opções de relatório.

Figura 7. Lista de participante – visualização geral

Logs: Este tipo de relatório permite obter dados de um participante ou de todos inscritos
na disciplina (inclusive o professor). Os dados referem-se a recursos e atividades.

A tabela a seguir contextualiza cada uma das opções disponíveis para gerar o relatório.
OPÇÃO

DESCRIÇÃO
Permite selecionar a disciplina.
Permite selecionar o participante específico para obter o
relatório. Ainda, é possível selecionar todos eles para obter
um relatório geral dos participantes (inclusive o professor).
Nesta opção é possível definir a data na qual se deseja
obter informações.
É possível determinar uma atividade específica ou todas as
atividades para emitir o relatório.
É possível especificar se o relatório irá apresentar todas as
ações realizadas no contexto das atividades ou qual o tipo
de ação.
É possível determinar os tipos de ações que o participante
realizou.

Após definir todas as opções de relatório, clique no botão “Obter estes logs”.

Observe que é possível fazer o download do relatório emitido. Escolha o formato e clique
no botão “Download”.

Logs ativos: Este tipo de relatório permite obter dados em tempo real. Serão
apresentados os dados dos acessos que estejam ocorrendo no momento em que o
relatório é emitido.

Atividade do curso: Este tipo de relatório permite obter um histórico da quantidade de
visualizações que ocorrem nos recursos e nas atividades existentes na disciplina.

Participação do curso:
Este tipo de relatório permite obter um histórico da participação dos estudantes nas
atividades e recursos da disciplina.

A tabela a seguir contextualiza cada uma das opções disponíveis para gerar o relatório.
OPÇÃO

DESCRIÇÃO
Esta opção permite definir qual recurso ou
atividade o professor selecionará para emitir o
relatório.
Esta opção permite definir a quantidade de
dias em que é desejado obter o relatório
Esta opção permite definir o tipo de papel do
participante.
Esta opção permite definir as ações que serão
mostradas no relatório.

Após definir todas as opções de relatório, clique no botão “Vai”.

