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Manual do professor 

 

Todas as atividades definidas como avaliativas, ou seja, categorizadas no livro de 

notas (atribuição de pontos ou conceito) em uma disciplina/curso, serão registradas no 

RELATÓRIO DE NOTAS, quando solicitado.  

O relatório permitirá ao aluno visualizar o seu desempenho individual nas atividades 

da disciplina/curso, sendo possível somente ao professor e/ou ao tutor visualizar a nota de 

toda a turma. Para acessar o relatório de notas, é preciso localizar e abrir no bloco 

Administração o menu Notas (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Bloco Administração de uma disciplina 

 

 
 
Fonte: (MOODLE CAPACITAÇÃO, UFSM, 2019). 



 
 

Ao ser aberto, ele apresentará as seguintes opções no submenu “Administração de 

notas: Relatório de notas; Histórico de notas; Relatório de resultados (inativo); 

Relatório geral; Visão única; Relatório do usuário (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Administração de notas 

 

 
 
Fonte: (MOODLE CAPACITAÇÃO, UFSM, 2019). 

 

À exceção do Relatório de resultados, que não apresenta funcionalidade no Moodle 

UFSM, os demais relatórios, enumerados acima, serão detalhados a seguir: 

 

1 – Relatório de Notas 

 

Este relatório (Figura 3) apresenta, na primeira coluna, a lista de todos os participantes 

que pode ser organizada por ordem alfabética de nome; na segunda coluna, aparece o 

endereço de e-mail do participante e, nas colunas seguintes, as atividades e as notas.  

Nem sempre é possível visualizar em toda a tela a listagem completa dos inscritos e 

todas as colunas de atividades, por isso, para ver todos os dados, deve-se usar as barras 

de rolagem horizontal (ao final da página) e vertical (na lateral direita da tela). 

 

 



 
 

Figura 3 – Relatório de notas de uma disciplina 

 

 
 
Fonte: (MOODLE CAPACITAÇÃO, UFSM, 2018). 

 

Este relatório mostra a nota dos alunos em cada atividade configurada como 

avaliativa. Ao lado de cada uma, há uma ferramenta lápis que permite visualizar o relatório 

para somente aquela atividade, que o Moodle identificará como um relatório de Visão única 

(Figura 4). A ferramenta lápis é ainda disponibilizada entre a coluna do “Sobrenome Nome” 

e a coluna “Endereço de e-mail”, para Visão única de um usuário (Figura 3). 

 

 

Figura 4 – Visão única de uma atividade 

 

 
 
Fonte: (MOODLE CAPACITAÇÃO, UFSM, 2018). 

Ir para atividade anterior. 

Ir para a atividade seguinte. 

Escolher a nota de uma atividade. 

Escolher um usuário. 

Pode escolher outro tipo de relatório aqui. 



 
 

Pode-se navegar para outras atividades, anterior e posterior, ou selecionar a nota de 

outro item/atividade (caixa de seleção) ou ainda selecionar a nota de um único usuário, pela 

caixa de seleção ou pela ferramenta lápis, situada ao lado da foto do usuário, para aquela 

atividade (Figura 4). 

 

2 – Relatório Visão única 

 

O relatório “Visão única” pode ser obtido a partir do Relatório de Notas de uma 

disciplina (Figura 3), como pode ser obtido pelas opções do item “Administração de notas” 

(Figura 2). A visão única pode se dar para uma determinada atividade/item como pode se 

dar para um usuário específico, de acordo com as configurações usadas nos seletores 

(Figura 5). 

 

 

Figura 5 – Configurações relatório visão única 

 

 
 
Fonte: (MOODLE CAPACITAÇÃO, UFSM, 2018). 

 

Na Figura 6, por exemplo, tem-se um relatório de Visão única para um determinado 

usuário, no qual aparecem todas as notas em todas as atividades obtidas/atribuídas para 

esse usuário.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 6 – Visão única de notas para um usuário selecionado 

 

 
 
Fonte: (MOODLE CAPACITAÇÃO, UFSM, 2018). 

 

3 – Relatório Histórico de notas 

 

O Relatório “Histórico de notas” (Figura 7) permite selecionar um ou todos os usuários, 

um ou todos os itens/atividades com nota a serem visualizados; o avaliador; definir um 

período, situação na qual é preciso marcar a caixa habilitar, para poder definir uma data de 

início e uma data de fim e, ainda, indicar se quer o histórico de notas somente das notas 

revistas. 

Para que o sistema retorne um resultado de dados com as informações solicitadas, 

após a definição dos campos, é preciso clicar no botão “Enviar”. Para baixar o relatório, 

existe o botão “Download”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do usuário selecionado. 

Usuário anterior. Usuário posterior. 

Nome do relatório solicitado. Permite selecionar outro tipo de relatório. 



 
 

Figura 7 – Relatório histórico de notas 

 

 
 
Fonte: (MOODLE CAPACITAÇÃO, UFSM, 2018). 

 

4 – Relatório geral 

 

Este relatório lista todas as disciplinas/curso que estão cadastrados para o seu 

usuário. Ao se escolher uma disciplina/curso, tem-se um relatório idêntico ao relatório do 

usuário, que será descrito a seguir. 

 

5 – Relatório do usuário 

 

Este relatório permite visualizar o livro de notas com todas as atividades categorizadas 

e permite ver as notas obtidas para um único usuário ou para todos, a partir da caixa de 

seleção “Ver todos ou apenas um usuário” (Figura 8). 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 8 – Relatório do usuário 

 

 
 
Fonte: (MOODLE CAPACITAÇÃO, UFSM, 2018). 

 

Selecionando-se todos os usuários, por exemplo, o sistema traz o livro completo de 

notas para cada usuário, listados em sequência. Para serem visualizados, basta deslizar a 

barra de rolagem vertical. 

Observe que o relatório traz inclusive as anotações dadas pelo professor ao aluno, 

em uma determinada atividade (Figura 9). 

 

 



 
 

Figura 9 – Relatório do usuário solicitado 

 

Fonte: (MOODLE CAPACITAÇÃO, UFSM, 2018). 

 

Este relatório não traz no Moodle a opção de impressão ou de download, para imprimir 

o relatório, deve-se usar as teclas de atalho Ctrl + P e salvar em um diretório do computador 

ou em um pen drive. 

Usuários com perfil de aluno, possuem acesso somente aos seguintes relatórios: 

Relatório do Usuário e Relatório Geral. Os demais relatórios estão restritos a usuários 

com papel de professor e com papel de tutor na disciplina/curso. 
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