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Os relatórios permitem que o professor veja o que os alunos fizeram no curso e quando isso
ocorreu. Para acessar os relatórios, primeiro, deve-se clicar no botão Gerenciamento do
curso.

Na tela de Gerenciamento do curso, é possível ver a Conclusão de atividades no curso,
Históricos (Logs), Visualizar históricos ativos, Relatório de participação e Relatório das
atividades do curso.

Ao clicar no botão Histórico (Logs), o usuário será direcionado para a página da figura
abaixo, onde ele poderá filtrar o histórico dos eventos ocorridos, selecionando a sala que
deseja ver as informações, os participantes, os dias, as atividades presentes no curso, a ação
que o participante fez, a origem da ação e os eventos. Após escolher os filtros, o usuário
visualizará a hora do evento, o nome completo do participante que realizou a devida ação, o
usuário afetado, o contexto do evento, componente, nome do evento, a descrição, origem e IP
do participante como mostrado na imagem abaixo.

Ao clicar no botão Histórico (Logs) ativos, o usuário será direcionado para uma página,
como na imagem abaixo, em que será exibido os últimos cinco eventos ocorridos na sala,
atualizados a cada 60 segundos. Caso o usuário queira pausar as atualizações para analisar
melhor algum evento, basta clicar no botão Pausar atualizações online, como mostra a
figura abaixo.

Na página de relatório de Participação do curso, será exibida uma página, como na figura
abaixo, onde é possível escolher a atividade, o período (dias ou semanas), o tipo de usuário
que se deseja analisar a participação e as ações. Após ter escolhido os filtros, basta pressionar
o botão Vai e então uma lista dos usuários aparecerá.

Caso o professor queira enviar uma mensagem para os usuários listados, basta selecionar os
usuários que se deseja enviar a mensagem e, então, selecionar a opção Enviar uma
mensagem, como mostrado na imagem abaixo.

Na página de relatório das Atividades do curso, é possível visualizar a quantidade de
visualizações que uma atividade obteve e por quantos usuários. Além das mensagens do blog
relacionadas e o último acesso feito a atividade em questão, é possível filtrar o período que
deseja visualizar, como mostra a imagem abaixo.

Na página de Conclusão das atividades no curso, é possível visualizar os estudantes e as
tarefas que eles já concluíram. Caso o estudante tenha concluído a atividade, aparecerá uma
marcação na atividade concluída. O professor tem o poder de marcar e desmarcar a atividade
como concluída, clicando em cima do ponto que se deseja alterar. O professor também pode
baixar o relatório de conclusão de atividades clicando em um dos links mostrado na imagem
abaixo.
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