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Visão geral do Boletim Joule 

O Boletim Joule é uma opção de avaliação alternativa ao Relatório de avaliação padrão do Moodle. Você pode 

alternar com facilidade entre os boletins de notas usando o menu de salto localizado na parte superior da tela. 

Uma visualização simplificada mostra o total do curso e das categorias de cada aluno. É possível configurar 

categorias de notas, mover tarefas e avaliar atividades com mais facilidade. Novas ações de coluna e linha 

simplificam a avaliação e permitem que os professores realizem ações, como o envio de mensagens aos 

alunos diretamente do boletim de notas e a alteração de todas as notas em uma coluna de uma única vez. 

Benefícios do Boletim Joule 
Nova experiência: 

• Visualize o boletim de notas com uma página de destino simples do total do curso e da categoria do 

boletim de notas. 

• Veja resumidamente se as categorias do boletim de notas foram ponderadas no total do curso. 

• Navegue para outras categorias do boletim de notas usando as setas e um menu de salto. 

• Execute ações nas colunas e linhas do boletim de notas com um menu simples. 

 

Mais opções: 

• Envie uma mensagem a todos os alunos de uma coluna cuja nota esteja incluída em um intervalo 

especificado. 

• Envie uma mensagem a todos os alunos de uma coluna que não concluíram a tarefa. 

• Defina todas as notas de uma coluna para um valor (e, se desejar, exclua linhas com valores existentes). 

• Edite rapidamente todas as notas em uma coluna existente (e/ou defina notas vazias para "0", se desejado). 

• Alterne a visibilidade de uma coluna do boletim de notas (alunos não podem ver colunas ocultas e elas 

não serão refletidas no total do curso). 

• Mova uma atividade para uma categoria diferente do boletim de notas. 

• Edite rapidamente todas as notas de um único aluno (também defina as notas vazias para "0", se desejado). 

• Envie uma mensagem para um aluno individualmente. 

• O Boletim Joule é uma alternativa ao relatório de notas do Moodle para avaliação de um curso. 

 

Documentação do professor no Boletim Joule 
O Boletim Joule foi desenvolvido para simplificar a experiência com boletins de notas, pois melhora as visualizações 

padrão, além de ser mais produtivo, pois pode realizar ações no curso diretamente do boletim de notas. 
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Acesso ao Boletim Joule 
Navegue para o bloco Configurações e selecione Administração do curso > Notas. 
Se o Boletim Joule não for exibido, você poderá selecioná-lo no menu suspenso de navegação, próximo à 
parte superior da página, ou selecionar o link Boletim Joule na aba Visualização. 

 

 

 
O administrador do site pode tornar o Boletim Joule a opção padrão para que ele seja exibido automaticamente 

quando você abrir Notas.  

Itens sem categoria 
Clique em Exibir itens sem categoria ou Ocultar itens sem categoria para mostrar e ocultar itens sem categoria 
no Boletim Joule. Isso pode otimizar o boletim Joule e torná-lo menos poluído. Você pode personalizar o que 
será exibido, mostrando apenas o total da categoria ou todos os itens. 

Navegação 
Navegar pelas categorias é fácil com o menu suspenso e as setas "Próximo" e "Anterior". 

Inclusão de notas 
É possível inserir notas nas células vazias usando valores de ponto, porcentagens e/ou notas em letra. 

Pressione Enter ou clique em outra célula para salvar a nota. 

 

 
As notas para cada atividade inseridas no boletim substituirão as notas inseridas no relatório Avaliador de 
módulo, bem como as notas que são atribuídas automaticamente. Se um aluno refizer um questionário depois 
que uma nota tiver sido inserida no boletim de notas, a nova nota do questionário não substituirá a nota 
inserida no boletim de notas mesmo se for mais alta. 

  

 
Você pode usar a tecla Tab para alternar rapidamente entre os campos. 
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Os valores de nota em letra podem ser definidos no bloco Configurações, em Administração do curso > Notas > 

Administração de notas > Letras ou em Administração do site > Notas > Letras. As notas em letra inseridas no 

Boletim Joule usarão a média do intervalo atribuído à letra. Por exemplo, se um aluno receber um A em uma 

atividade e o intervalo de notas para A estiver definido como 90-93%, o valor da nota inserida será 91,5. Se o 

valor da tarefa for de apenas 50 pontos, você multiplicará 93% pelo total de pontos possíveis, nesse caso 50 

(0,93 x 50 = 46,5). Ou seja, se um A for inserido no Boletim de notas, o aluno receberá 46,5 pontos do total de 50 

para a tarefa. 

  

Ações da coluna 
O Boletim Joule é mais produtivo com ações para executar tarefas de avaliação e mensagens individuais e em 

lote. As ações podem ser visualizadas clicando nos ícones de ação das linhas e colunas. As ações abaixo 

estão disponíveis para ações da coluna. Algumas ações são disponibilizadas ao visualizar categorias, 

enquanto outras são disponibilizadas apenas para itens dentro de categorias. 

• Avaliador Joule: salte para o avaliador Joule. 
• Avaliador de módulo: salte para as notas da atividade para visualizar resultados detalhados. 
• Avaliador da coluna: insira notas da atividade para todos os participantes do curso de uma vez. 
• Mensagem para não concluídos: envie uma mensagem a todos os participantes que não concluíram 

uma atividade específica. 
• Mensagem para intervalo de notas: defina um intervalo de notas que desencadearão uma mensagem 

personalizada a ser enviada aos alunos cujas notas estejam incluídas nesse intervalo. 
• Alterar todas as notas desta coluna para: altere todas as notas para uma atividade usando esse 

recurso. Se todos os alunos, com exceção de alguns, receberem a mesma nota, você poderá usar esse 
recurso para poupar tempo, pois será preciso inserir apenas as exceções. 

• Alternar entre visível/oculto (visível/oculto no momento): torna a nota da atividade visível/oculta para 
os alunos. 

• Mover este conteúdo para uma categoria diferente do Boletim de notas: mova o item para uma 
categoria diferente do boletim de notas. 

Ação do avaliador Joule 
Selecione essa ação para saltar para o avaliador Joule. 

Ação do avaliador de módulo 
Selecione essa ação para saltar para o avaliador de atividade. 
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Ação do avaliador da coluna  
Abra o Avaliador da coluna para avaliar com facilidade todos os alunos na coluna. Insira notas e use Verifique 

para que células vazia sejam = 0 para inserir zeros em todas as células que ainda não têm uma nota inserida. 

Clique em Salvar quando tiver finalizado a avaliação no Avaliador da coluna. 

 

 
Você pode usar a tecla Tab para alternar rapidamente entre os campos. 
  

Ação Mensagem para não concluídos 
Envie uma mensagem a todos os alunos que não concluíram a atividade. Todos os alunos que não têm uma 
nota inserida para a atividade serão adicionados a uma mensagem automaticamente. Adicione/remova 
destinatários e insira um assunto e o corpo para a mensagem. Clique em Enviar para enviar uma mensagem a 
todos os alunos que não têm uma nota na atividade. 

Ação Mensagem para intervalo de notas 
Envie uma mensagem a todos os alunos em um intervalo de notas especificado, sejam elas boas ou ruins. 

Insira o intervalo de notas para o qual deseja enviar a mensagem e clique em Salvar. 

Adicione ou remova destinatários usando o link Adicionar Destinatários e/ou o X vermelho próximo a um nome. 

Insira um assunto e o corpo para a mensagem e clique em Enviar para entregar a mensagem. 

Alterar todas as notas desta coluna para.. Ação 
Altere todas as notas de uma coluna para uma nota especificada. Marque a opção Ignorar células com valores 
existentes para deixar notas já inseridas em uma coluna como estão ou desmarque-a e substitua todas as 
notas pelo valor que é inserido. Use esse recurso para exceção de nota. Insira a nota para a qual deseja 
alterar todas as notas da coluna e clique em Salvar quando tiver terminado 

Ação Alternar entre visível/oculto (visível/oculto no momento) 
Selecione se deseja ou não que a atividade fique visível/oculta para os alunos. Quando você clica nessa opção 
do menu, a visibilidade é alterada sem a necessidade de salvar. 

Ação Mover este conteúdo para uma categoria diferente do Boletim de notas 
Use essa ação para mover um item para uma categoria diferente sem a necessidade de usar o Relatório de 
notas do Moodle. Selecione a categoria onde deseja que ele seja localizado. 
Clique em Salvar quando tiver terminado. 
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Ações da linha 
O Boletim Joule é mais produtivo com ações da linha para executar tarefas de avaliação e mensagens 
individuais e em lote. Clique no ícone de ação próximo ao nome do aluno e selecione as opções Avaliador de 
linha ou Mensagem para aluno para avaliar todas as atividades do aluno ou enviar a ele uma mensagem direta. 

Ação do Avaliador de linha 
Visualize e altere as notas de um aluno por vez. O Avaliador de linha permite inserir notas rapidamente para 
todas as tarefas de um aluno, com a opção de colocar 0 em todas as células vazias, bastando marcar a caixa. 
Insira as notas para cada atividade do aluno. Quando terminar de inserir as notas e decidir como tratar as 
células vazias, clique em Salvar. 

 

 
Você pode usar a tecla Tab para alternar rapidamente entre os campos. 
  

Ação Mensagem para aluno 
Envie uma mensagem para um aluno. 

Ordenação 
Você pode organizar os alunos por nomes, notas e grupos. 

Por nome 
Ordene os alunos por Sobrenome e Nome clicando nos respectivos links acima da lista de nomes. Clique no 

nome de um aluno para visitar o respectivo perfil. 

Por nota 
Clique no link Item ou Categoria do curso, na parte superior de uma coluna, para ordenar as notas na coluna 

em ordem crescente/decrescente. 

Por grupo 
Ordene os alunos por grupos aos quais eles pertencem para avaliação do grupo usando o menu de 

participantes. Se grupos tiverem sido criados no curso, o menu suspenso Todos os participantes será 

disponibilizado. Clique no menu suspenso ou use as setas "Próximo" e "Anterior" para navegar entre os grupos. 

Selecione um grupo na lista e somente os alunos que pertencerem ao grupo serão exibidos no Boletim Joule. 
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Os grupos precisam ser configurados no curso para que o menu suspenso Todos os participantes seja exibido. 

Minhas preferências 
Os professores podem personalizar as configurações na aba Minhas preferências do Boletim Joule. 
Navegue para a aba Minhas preferências e selecione Boletim Joule no menu suspenso. Se você não vir uma 
aba Minhas preferências, selecione Minhas preferências: Boletim Joule no menu suspenso. 

Mostrar/ocultar seletor 

 

As seguintes definições podem ser configuradas: 

• Mostrar cálculos: se habilitada, quando a edição estiver ativada, um ícone de calculadora será mostrado para 
cada categoria e item de nota, com dicas sobre itens calculados e um indicador visual para a coluna calculada. 

• Mostrar ícones mostrar/ocultar: se habilitada, quando a edição estiver ativada, um ícone mostrar/ocultar 
será mostrado para cada nota, controlando a visibilidade do aluno. 

• Mostrar médias das colunas: se habilitada, o Boletim Joule conterá uma linha adicional exibindo a média 
de cada categoria e item de nota. 

• Mostrar bloqueios: se habilitada, quando a edição estiver ativada, um ícone bloquear/desbloquear será 
mostrado para cada nota, o que permite controlar se a nota pode ser atualizada automaticamente pela 
atividade relacionada. 

• Mostrar imagens do perfil do usuário: determina se as imagens do perfil do usuário serão ou não mostradas. 
• Exibir intervalos: se habilitada, o Boletim Joule conterá uma linha adicional exibindo o intervalo de cada 

item de nota e categoria. 

Linhas especiais 
As seguintes definições podem ser configuradas: 

• Modo de exibição dos intervalos: essa configuração determina se um intervalo deve ser exibido como notas 
reais, porcentagens ou letras, ou se deve ser usado (herdado) o tipo de exibição do item de nota ou da categoria. 
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• Casas decimais mostradas em intervalos: essa configuração determina o número de casas decimais a 
serem mostradas para cada intervalo ou se deve ser usada (herdada) a configuração geral de casas 
decimais do item de nota ou da categoria. 

• Tipo de exibição de médias de coluna: essa configuração determina se a média deve ser exibida como 
notas reais, porcentagens ou letras, ou se deve ser usado (herdado) o tipo de exibição do item de nota ou 
da categoria. 

• Decimais em médias da coluna: essa configuração determina o número de casas decimais a serem 
mostradas para cada intervalo ou se deve ser usada (herdada) a definição geral de casas decimais do 
item de nota ou da categoria. 

• Notas selecionadas para as médias de coluna: essa configuração determina se as células sem notas 
devem ser incluídas ao calcular a média de cada categoria ou item de nota. 

• Mostrar número de notas nas médias: se habilitada, o número de notas utilizadas no cálculo da média é 
exibido entre parênteses após cada média. 

Geral 
As seguintes definições podem ser configuradas: 

• Alunos por página: essa configuração determina o número de alunos exibidos por página no Boletim Joule. 

• Posição de agregação: essa configuração determina se as colunas de total do curso e da categoria 

serão exibidas primeiro ou por último nos relatórios do boletim de notas. 

• Habilitar AJAX: adiciona uma camada da funcionalidade AJAX ao Boletim Joule, simplificando e 

agilizando operações comuns. Depende da ativação do JavaScript no navegador do usuário. Essa opção 

é definida como "Sim" porque o AJAX é obrigatório para o Boletim Joule. 

 

Clique em Salvar alterações para aplicar essas configurações quando tiver terminado ou clique 

em Cancelar para descartar todas as alterações e continuar. 
 

Visão geral do Avaliador Joule 

O Avaliador Joule é uma opção de avaliação alternativa que permite aos professores visualizar, avaliar e baixar 

uma tarefa enviada do aluno em uma experiência de avaliação simplificada e ajustável de dois painéis. Um 

aluno pode visualizar apenas seu próprio envio juntamente com a nota de uma determinada atividade. O 

Avaliador Joule permite que professores e alunos iniciem uma discussão sobre uma determinada nota ou 

tarefa enviada. O Avaliador Joule também fornece ao professor e ao aluno a oportunidade de visualizar/avaliar 

(apenas professores) métodos de avaliação avançados (por ex., Rubrica) para uma atividade em um painel de 

avaliador. 
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Documentação do professor no Avaliador Joule 

Avaliação de atividades usando o Avaliador Joule 
Você pode visualizar e avaliar com facilidade atividades que foram enviadas pelos usuários usando o Avaliador 

Joule. Efetue login no seu site e navegue para o bloco Configurações e selecione Administração do curso > 

Avaliador Joule. Observe que no momento atual, apenas Fórum avançado e Tarefa têm suporte no Avaliador Joule. 

 

 

A página Avaliador Joule é aberta, onde você pode visualizar, avaliar e navegar pelas tarefas que foram 

enviadas pelos usuários. Você pode avaliar usando métodos de avaliação simples e avançados, assim como 

fazer comentários para os usuários enquanto visualiza comentários que eles fizeram em resposta. Clique 

em Exibir atividades que necessitam de avaliação para filtrar por atividades que ainda precisam ser avaliadas. 

Para ajustar o tamanho dos painéis, clique e arrastre a barra deslizante para maximizar o uso da visualização 

de dois painéis. 
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Inicialmente, quando o Avaliador Joule é aberto, ele estará no modo de tela cheia. Para sair do modo de tela cheia, 

você pode clicar em Sair do modo de tela cheia, retornando para a visualização normal do Avaliador no curso, ou 

em Voltar ao curso, que encerra completamente o Avaliador e leva você de volta à página inicial do curso.  

Navegue entre as atividades que precisam ser avaliadas usando as setas esquerda e direita ou o menu suspenso. 

Navegue entre os alunos do curso para ver as tarefas que eles enviaram e precisam de avaliação 

Insira uma avaliação para a tarefa do aluno escolhido. As notas salvas aqui preencherão o boletim de notas. 

Métodos de avaliação diferentes exibirão opções diferentes aqui. Insira a nota e um comentário na área 

Feedback geral, se desejado. Clique em Salvar nota e prosseguir para salvar a nota do aluno atual escolhido e 

passar para o próximo aluno que enviou a tarefa escolhida acima. 

 

Existem duas caixas de entrada de texto: Feedback geral e Comentários da atividade.  

Os Comentários de feedback precisam ser definidos como sim nas configurações de atividade para que 
Feedback geral seja visto e usado por professores e alunos no Avaliador Joule. O professor verá o feedback 
geral, quando ativado, se os alunos tiverem ou não enviado. O feedback aparecerá nas páginas Avaliador Joule, 
Boletim Joule e Tarefa. O feedback geral de Tarefas será mostrado nos relatórios Avaliador e Módulo. No entanto, 
o feedback para Fóruns avançados será mostrado apenas no Avaliador Joule e no Boletim de notas. 
Os Comentários de envio precisam ser definidos como sim para que os Comentários da atividade sejam vistos 
e usados por alunos e professores no Avaliador. O professor verá apenas os Comentários da atividade no 
Avaliador Joule após envio dos alunos, mesmo quando os Comentários de envio forem definidos para sim nas 
configurações de atividade. Essa conversa será mostrada no Avaliador Joule em Comentários da atividade e 
na coluna Comentários de envio no Avaliador de atividade. Ela não aparecerá no boletim de notas. Não haverá 
nenhuma notificação quando um comentário for postado. 

 
Os Comentários da atividade estão disponíveis para Fóruns avançados e Tarefas. No entanto, os comentários 
serão sincronizados apenas para Tarefas e podem ser desativados nas Configurações da tarefa. Os 
Comentários da atividade estão sempre ativados para Fóruns avançados. 
 

Os Arquivos de feedback estão localizados na área Avaliação, sob a área de entrada de texto de Feedback 
geral. Eles devem ser definidos como sim nas configurações de atividade de Tarefa para que a opção apareça 
no Avaliador Joule. Os Arquivos de feedback não estão disponíveis para Fóruns avançados. Quando 
habilitados, os arquivos podem ser carregados e acessados no Avaliador Joule ou Avaliador de atividade. Os 
Arquivos de feedback também serão exibidos no Relatório do usuário. 
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Documentação do aluno no Avaliador Joule 

Visualização do trabalho avaliado 
Você pode visualizar o trabalho avaliado por professores usando o Avaliador Joule. 

Efetue login no seu site e navegue para o bloco Configurações e selecione Avaliador Joule. 

 

 
No Avaliador Joule, é possível visualizar e navegar pelas tarefas que foram avaliadas. Você também pode ver 
comentários do professor e fazer comentários em resposta. Para maximizar o uso da visualização de dois 
painéis, clique e arraste a barra deslizante que separa os painéis. Essa não é uma configuração complexa. 

Você pode visualizar o Avaliador sem distrações clicando em Modo de tela cheia, que remove blocos e menus 
para visualização sem distrações. Quando aberto pela primeira vez, o Avaliador é exibido no Modo de tela 
cheia, mas você pode voltar para o curso clicando em Voltar ao curso ou permanecer no Avaliador Joule, mas 
sair do modo de tela cheia clicando em Sair do modo de tela cheia. As configurações permanecerão, o que 
significa que na próxima vez que você abrir o Avaliador Joule, ele será aberto como foi utilizado pela última vez. 

É possível navegar pelas tarefas avaliadas usando as setas esquerda/direita ou o menu suspenso na parte 
superior direita. 

Você pode localizar a nota da atividade na área Avaliação, localizada abaixo dos controles de navegação. Os 
comentários do professor em Feedback geral estão localizados na área Avaliação e na página de atividade. 

Tanto o usuário quanto o professor podem fazer comentários na área Comentários da atividade. Esses 
comentários são utilizados como um diálogo entre o usuário e o professor, não sendo iguais ao feedback geral. 
Não haverá nenhuma notificação quando um comentário for postado. 

Você pode fazer comentários e enviá-los inserindo texto na caixa e clicando em Salvar comentário. O 
comentário será postado na lista acima. Também é possível localizar essa conversa na área Comentários de 
envio, na atividade. 
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Visão geral dos Relatórios Joule 

Os relatórios permitem que um usuário (aluno, professor e administrador) visualize dados sobre a atividade em 
um curso ou grupo de cursos que seja relevante para ele. Há seis categorias de relatório no Joule 2, cada uma 
com um número de relatórios: 

• Relatórios do curso: esses relatórios fornecem visualizações simples do envolvimento do aluno nas 
atividades do curso. 

• Relatórios de correlação: esses relatórios comparam notas no curso com o nível de envolvimento em 
relação às atividades. 

• Relatórios de exceção: esses relatórios são utilizados pelos professores para acompanhar quais alunos 
não estão interagindo com as atividades do curso e que talvez precisem de ajuda. 

• Relatórios LearnerView: esses relatórios são utilizados pelos professores para visualizar o que alunos 
específicos estão fazendo em um curso e para compreensão do progresso de um indivíduo. 

• Relatórios de administração: esses relatórios são relatórios de dados agregados para administradores 
de site e chefes de departamento nos respectivos cursos e programas como um todo. 

• Relatórios do aluno: esses relatórios são para o aluno e se concentram em suas atividades no curso, 
bem como em uma compilação de todos os dados relacionados às atividades específicas do curso. 

• Relatórios de comparação: esses relatórios comparam a correlação entre professor, envolvimento, notas 
e conclusão dos alunos. Os Relatórios de comparação Joule também começam a interagir no nível de site, 
permitindo que administradores de programa visualizem dados comparativos sobre cursos e professores. 

 

Recursos relacionados dos Relatórios Joule 

 
Os Relatórios Joule exibem dados coletados pelo bloco Coletar. Analise o Manual do bloco Coletar para obter 
mais informações sobre como configurar e definir a coleta de dados. 

Alterações nos Relatórios Joule (Joule para Joule 2) 

Muito trabalho foi feito na revisão geral dos relatórios para o Joule 2. Veja a seguir as principais revisões que 
foram feitas nos relatórios do Joule 2: 

1. Atualização da aparência usando uma interface de painel com uma aparência AJAX; 
2. Migração de relatórios para um link de navegação nos blocos Configuração e Navegação, bem como no 

bloco Relatórios Joule na versão 1.x; 
3. Remoção dos grupos agregados de relatórios; 
4. Relatórios de envolvimento renomeados para Relatórios de colaboração; 
5. Adição de quatro novas categorias de relatório: 

1. LearnerView; 
2. Administrador; 
3. Exceção; e 
4. Aluno. 

6. Novos relatórios em cada categoria 
7. Agora os administradores têm acesso a um gerador de relatório ad-hoc com base em uma consulta SQL. 
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Benefícios dos Relatórios Joule 

Os benefícios dos Relatórios Joule são: 

• Filtragem de resultados com base nos dados de avaliação e dados de visualização/postagem 
• Visualização das notas dos alunos em relação à atividade de envolvimento que os cerca (quantas vezes 

os alunos visualizaram a atividade, postaram, etc.) 
• A filtragem avançada permite estudar o desempenho dos alunos em: 

• Todo o site; 
• Uma categoria de cursos ou departamento/principal; 
• Cursos; 
• Seções do curso; e 
• Seções do boletim de notas. 

Documentação do aluno nos Relatórios Joule 

Acesso aos relatórios 
No Joule 2, os Relatórios Joule são acessados pelo link Relatórios Joule no bloco Configurações. Clicar no 
link Relatórios Joule exibirá o Painel de Relatórios Joule. 
 

 

Exportação de relatórios 
Os dados tabulares de todos os relatórios podem ser exportados para um arquivo CSV pelo menu 
suspenso Exportar na parte inferior da página. Será perguntado ao usuário se ele deseja salvar ou abrir o 
arquivo, dependendo das configurações do navegador. 

Relatórios do aluno 
Os relatórios do aluno se concentram em cada atividade de um aluno, individualmente, no curso e contêm uma 
compilação de todos os dados relacionados às atividades específicas do curso. Observe que um professor 
pode não usar todas as atividades em um curso que tenha relatórios listados no menu suspenso de relatórios, 
o que resultará em um relatório em branco para a atividade específica não utilizada. 
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Filtros comuns 
Veja a seguir os filtros comuns que estão disponíveis para todos os Relatórios do curso: 

• Categoria de nota: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 
atividades em uma categoria de nota específica no boletim de notas do curso. A opção "Categoria do 
curso", no menu suspenso, refere-se à categoria geral de nota do curso. 

• Seções: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de atividades 
que estejam dentro de uma seção específica do curso. Uma seção se refere a um tópico, uma semana ou 
uma pasta, dependendo do formato do curso. 

Notas da atividade 
O relatório Notas da atividade apresenta uma visualização simples das suas notas de atividade no curso. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Atividades: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de uma 
atividade específica do curso. 

• Tipo de atividade: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 
atividades do curso que sejam do tipo selecionado. 

 

Visualizações da atividade 
O relatório Visualizações da atividade apresenta uma rápida visão do número de vezes que você visualizou 
cada atividade no curso. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Atividades: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de uma 
atividade específica do curso. 

• Última visualização: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 
atividades no curso que foram visualizadas pela última vez após uma data e hora especificadas, antes de 
uma data e hora específicas ou entre duas datas especificadas. 

Envios de tarefa 
O relatório Envios de tarefa apresenta uma visualização de todos os envios de tarefa no curso. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Tarefa: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de uma tarefa 
selecionada no curso. 

• Data de entrega: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 
tarefas no curso com uma data de entrega que seja posterior a uma data e hora específicas, anterior a 
uma data e hora específicas ou esteja entre essas duas datas. 

• Data de envio: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de tarefas 
no curso que tenham uma data de envio posterior a uma data e hora específicas, anterior a uma data e 
hora específicas ou entre duas datas e horas especificadas. 
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Painel 
O Painel é uma visão rápida do gráfico Atividade recente, que é destinado a mostrar visualmente ao aluno seu 
nível de atividade no curso. 

Postagens do fórum 
O relatório Postagens do fórum mostra todos os fóruns e um número total de postagens e discussões com as 
quais você contribuiu nesses fóruns. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Fórum: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um fórum 
específico do curso. 

• Última postagem: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 
fóruns onde a última postagem foi feita após uma data e hora específicas, antes de uma data e hora 
específicas ou entre duas datas especificadas. 

Postagens do glossário 
O relatório Postagens do glossário mostra todos os glossários e o número total de postagens com as quais 
você contribuiu para cada um dos glossários. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Glossário: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um 
glossário específico no curso. 

• Última postagem: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 
glossários onde a última entrada de glossário foi postada após uma data e hora específicas, antes de uma 
data e hora específicas ou entre duas datas especificadas. 

Resultados de aprendizagem 
O relatório Resultados de aprendizagem é uma visão rápida de todas as atividades do curso associadas a um 
resultado de aprendizagem e da sua avaliação em cada resultado de aprendizagem e atividade. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Atividades: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de uma 
atividade específica do curso. 

• Avaliado em: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 
atividades que foram avaliadas após uma data e hora específicas, antes de uma data e hora específicas 
ou entre duas datas especificadas. 

Envios de questionário 
O relatório Envios de questionário mostra todas as suas tentativas de cada questionário no curso e a nota dessas 
tentativas, bem como a nota final. Esse é um bom recurso para visualizar o status de questionário no curso. 
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FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Questionário: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um 
questionário específico no curso. 

• Carimbo de data e hora da tentativa: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar 
apenas os dados de questionários com uma tentativa após uma data e hora específicas, antes de uma 
data e hora específicas ou entre duas datas e horas especificadas. 

 

Atividade recente 
O relatório Atividade recente apresenta uma visualização de toda a atividade que você realizou no curso que o 
Joule relata aos professores. Esse recurso proporciona uma visão daquilo que você vem fazendo e daquilo que 
seu professor verá você fazendo. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Atividades: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas dados de uma 
atividade específica do curso. 

• Carimbo de data e hora: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados 
da atividade que ocorreu após uma data e hora específicas, antes de uma data e hora específicas ou 
entre duas datas e horas especificadas. 

Lista de participantes 
O relatório Lista de participantes permite que o aluno visualize a última vez que ele acessou uma atividade em 
uma seção do curso ou qualquer atividade específica do curso. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
A Lista de participantes é diferente dos outros relatórios do curso, pois oferece suporte ao seguinte filtro: 

• Último acesso: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os usuários cuja 
atividade gravada pela última vez no curso foi após uma data e hora específicas, antes de uma data e 
hora específicas ou entre duas datas e horas especificadas. 

 

SCORMs 
O relatório SCORM proporciona uma visão de todos os pacotes SCORM no curso, juntamente com cada 
tentativa feita em cada seção do SCORM (chamado de sco). Cada registro mostrará sua nota, o tempo na 
tarefa e o último acesso. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Pacote SCORM: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um 
pacote SCORM específico do curso. 

• Último acesso: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 
pacotes SCORM em que a data do último acesso foi após uma data e hora específicas, antes de uma 
data e hora específicas ou entre duas datas especificadas. 
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Postagens do Wiki 
O relatório Postagens do Wiki é uma visualização rápida de todos os Wikis do curso e de quantas páginas e 
postagens você criou em cada um. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório Postagens do Wiki não usa o filtro Categoria de nota, mas tem os seguintes filtros que se aplicam 
especificamente a ele: 
• Wiki: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um Wiki 

específico do curso. 
• Última postagem: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 

Wikis que têm uma postagem que foi adicionada após uma data e hora específicas, antes de uma data e 
hora específicas ou entre duas datas e horas especificadas. 

 

Documentação do professor nos Relatórios Joule 

 
Relatórios dependem dos coletores 
Os relatórios dependem do bloco Coletor que seu Administrador Joule configura. Os coletores são executados 
regularmente com base nas configurações do administrador, geralmente a cada 2 horas. Os coletores não 
coletam dados sobre tarefas ocultas. Isso significa que ao reexibir uma tarefa, você não verá os dados do 
Relatório Joule sobre essa tarefa até que o coletor tenha sido executado e coletado dados sobre a tarefa. É 
preciso que se passem várias horas para poder ver os dados do relatório sobre tarefas que você tenha tornado 
visíveis recentemente. Observe também que os dados do relatório serão atrasados aproximadamente 2 horas 
em relação ao tempo real, dependendo do intervalo definido. 
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Acesso aos relatórios 
No Joule 2, os Relatórios Joule são acessados pelo link Relatórios Joule no bloco Configurações. Clicar no 
link Relatórios Joule exibirá o Painel de Relatórios Joule. 

 

Exportação de relatórios 
Os dados tabulares de todos os relatórios podem ser exportados para um arquivo CSV pelo menu 

suspenso Exportar na parte inferior da página. 

Será perguntado ao usuário se ele deseja salvar ou abrir o arquivo, dependendo das configurações do 

navegador. 

Ações do relatório 
Os relatórios Curso, Exceção e LearnerView apresentam um menu suspenso Ação abaixo da 

coluna Selecionar de um relatório. Esse menu suspenso Ação pode ser usado para executar uma ação sobre o 

aluno listado na coluna de usuário de um registro selecionado.  
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A ação atual é: 

• Enviar mensagem para aluno: essa ação é usada para enviar uma mensagem de e-mail ao aluno. Essa 

mensagem irá para o endereço de e-mail externo do usuário especificado no respectivo perfil. 

Para executar uma ação em um aluno, clique na caixa de seleção na coluna Selecionar e selecione a ação no 

menu suspenso Ação. 

Envio de uma mensagem a um aluno 
Para enviar uma mensagem a um ou vários alunos, clique na caixa de seleção da coluna Selecionar para cada 

aluno ao qual deseja enviar uma mensagem. Em seguida, selecione a ação Enviar mensagem para aluno no 

menu suspenso Ação . 

Isso exibirá uma mensagem pop-up. 

Adicione sua mensagem à área de texto Corpo da mensagem e clique no botão Enviar mensagem para enviar 

a mensagem ao(s) aluno(s). Uma mensagem será enviada ao usuário com base nas configurações dele 

de Mensagens pessoais entre usuários_ do Moodle. 

É possível remover alunos dos usuários selecionados aos quais enviar uma mensagem clicando no 

botão Remover à direita do nome e endereço de e-mail do usuário. 

Relatórios do curso 
Esses relatórios fornecem visualizações simples do envolvimento do aluno nas atividades do curso. 

Filtros comuns 
Veja a seguir os filtros comuns que estão disponíveis para todos os Relatórios do curso: 

• Categoria de nota: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 

um conjunto de atividades que esteja dentro de uma categoria de nota específica no boletim de notas do 

curso. A opção "Categoria do curso", no menu suspenso, refere-se à categoria geral de nota do curso. Se 

acessado no nível de site, o filtro Curso deverá ser definido para usar esse filtro. 

• Seções: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de atividades 

que estejam dentro de uma seção específica do curso. Uma seção se refere a um tópico, uma semana ou 

uma pasta, dependendo do formato do curso. Se acessado no nível de site, o filtro Curso deverá ser 

definido para usar esse filtro. 

• Grupo: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um conjunto 

específico de usuários em um grupo do curso. Se acessado no nível de site, o filtro Curso deverá ser 

definido para usar esse filtro. 

• Usuário: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um usuário 

específico no curso. 
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Notas da atividade 
O relatório Notas da atividade apresenta uma visualização simples das suas notas de atividade em um curso 

para usuários. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Atividades: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de uma 
atividade específica do curso. 

• Tipo de atividade: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados do 
tipo de atividade selecionado. 

Visualizações da atividade 
O relatório Visualizações da atividade apresenta uma rápida visão do número de vezes que os usuários 
visualizaram cada atividade no curso. Ele dá aos professores uma ideia dos recursos ou atividades mais 
populares ou usados em um curso. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Atividades: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de uma 
atividade específica do curso. 

• Última visualização: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 
atividades que foram visualizadas pela última vez após uma data e hora específicas, antes de uma data e 
hora específicas ou entre duas datas e horas especificadas. Padrão: está após a data de hoje menos sete 
dias, está antes da data de hoje. 

Envios de tarefa 
O relatório Envios de tarefa apresenta ao professor uma visualização de todos os envios de tarefa de todos os 
alunos no curso. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Tarefa: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de uma tarefa 
específica do curso. 

• Data de entrega: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 
tarefas no curso que tenham uma data de envio posterior a uma data e hora específicas, anterior a uma 
data e hora específicas ou entre duas datas e horas especificadas. 
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• Data de envio: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de envios 
de tarefa que foram enviados após uma data e hora específicas, antes de uma data e hora específicas ou 
entre duas datas e horas especificadas. Padrão: está após a data de hoje menos sete dias, está antes da 
data de hoje. 

Painel 
O Painel é uma visualização rápida dos gráficos para os relatórios mais comuns: Atividade recente, Postagens 

do fórum, Envios de questionário e Envios de tarefa. Esses gráficos são destinados a fornecer ao professor 

uma rápida ideia do nível de atividade no curso. 

Postagens do fórum 
O relatório Postagens do fórum apresenta uma visão rápida do uso de cada fórum no curso, fornecendo uma 

lista de alunos e o número de postagens que cada um fez em cada fórum. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Fórum: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um fórum 
específico no curso. 

• Última postagem: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 
fóruns onde a última postagem foi feita após uma data e hora específicas, antes de uma data e hora 
específicas ou entre duas datas e horas especificadas. Padrão: está após a data de hoje menos sete dias, 
está antes da data de hoje. 

 

Postagens do glossário 
O relatório Postagens do glossário apresenta uma visão rápida do uso de cada glossário no curso, fornecendo 

uma lista de alunos e o número de postagens que cada um fez em cada glossário. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Glossário: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um 
glossário específico no curso. 

• Última postagem: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 
glossários com uma entrada que foi postada pela última vez após uma data e hora específicas, antes de 
uma data e hora específicas ou entre duas datas e horas especificadas. Padrão: está após a data de hoje 
menos sete dias, está antes da data de hoje. 
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Precisa de avaliação 
O relatório Precisa de avaliação apresenta uma lista resumida de todas as atividades de um curso com 

tentativas que precisam ser avaliadas pelo professor. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Atividades: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de uma 

atividade específica do curso. 

• Tipo de atividade: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados do 

tipo de atividade selecionado no curso. 

Resultados de aprendizagem 
O relatório Resultados de aprendizagem apresenta uma lista resumida de todas as avaliações dos resultados 

de aprendizagem do aluno para cada atividade que recebeu um resultado de aprendizagem. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Atividades: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de uma 
atividade específica do curso. 

• Avaliado em: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de atividades 
que foram avaliadas após uma data e hora específicas, antes de uma data e hora específicas ou entre duas 
datas e horas especificadas. Padrão: está após a data de hoje menos sete dias, está antes da data de hoje. 

Envios de questionário 
O relatório Envios de questionário apresenta uma visão rápida de todas as tentativas do aluno para cada 

questionário do curso, juntamente com a nota de cada tentativa e a nota final. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Questionário: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um 
questionário específico no curso. 

• Carimbo de data e hora da tentativa: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar 
apenas os dados de questionários nos quais uma tentativa foi feita após uma data e hora específicas, 
antes de uma data e hora específicas ou entre duas datas e horas especificadas. Padrão: está após a 
data de hoje menos sete dias, está antes da data de hoje. 
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Atividade recente 
O relatório Atividade recente apresenta uma visualização de todas as atividades de todos os alunos no curso. De 

uma perspectiva gráfica, esse relatório fornece um gráfico de uso básico do curso e de todos os alunos no curso. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Atividades: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de uma 
atividade específica do curso. 

• Carimbo de data e hora: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados 
sobre a atividade do usuário que foi gravada após uma data e hora específicas, antes de uma data e hora 
específicas ou entre duas datas e horas especificadas. Padrão: está após a data de hoje menos sete dias, 
está antes da data de hoje. 

Lista de participantes 
A Lista de participantes apresenta uma visão rápida de todos os usuários que estão inscritos no curso e a 

última data que eles acessaram o curso. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
A Lista de participantes é diferente dos outros Relatórios do curso, pois oferece suporte apenas ao seguinte filtro: 

• Último acesso: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os usuários cuja 
atividade gravada pela última vez no curso foi após uma data e hora específicas, antes de uma data e 
hora específicas ou entre duas datas e horas especificadas. Padrão: está após a data de hoje menos sete 
dias, está antes da data de hoje. 

SCORMs 
O relatório SCORMs apresenta uma lista de todos os pacotes SCORM e os SCOs nesses pacotes que os 

alunos acessaram no curso. Esse relatório também informa a tentativa, o tempo na tentativa e a nota do SCO. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Pacote SCORM: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um 
pacote SCORM específico do curso. 

• Último acesso: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 
pacotes SCORM que foram acessados pela última vez após uma data e hora específicas, antes de uma 
data e hora específicas ou entre duas datas e horas especificadas. Padrão: está após a data de hoje 
menos sete dias, está antes da data de hoje. 
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Postagens do Wiki 
O relatório Postagens do Wiki apresenta uma visão rápida do uso de cada Wiki no curso, fornecendo uma lista 

de alunos e o número de postagens que cada um fez em cada Wiki. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório Postagens do Wiki não usa o filtro Categoria de nota e tem os seguintes filtros que se aplicam 
especificamente a ele: 
• Wiki: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um Wiki 

específico do curso. 
• Última postagem: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 

Wikis que têm uma postagem que foi adicionada após uma data e hora específicas, antes de uma data e 
hora específicas ou entre duas datas e horas especificadas. Padrão: está após a data de hoje menos sete 
dias, está antes da data de hoje. 

 

Relatórios de correlação 

Os Relatórios de correlação comparam notas no curso com o nível de envolvimento de atividades em um curso. 

Nota de atividade via Relatório de detalhe de envolvimento 
Esse relatório revela várias pontuações do aluno nas atividades do curso. A média das notas para a atividade é 

representada por um gráfico de barras. Ao passar o cursor sobre o gráfico, você vê o número total de 

visualizações e postagens (envolvimento) no contexto da nota. 

Esse relatório pode ser visualizado em vários contextos diferentes com resultados distintos. 

FILTROS DE RELATÓRIO 
O relatório permite que os seguintes filtros sejam aplicados: 

• Grupo: limita os resultados com base nos usuários que estão em um grupo específico. 
• Categoria de nota: limita as atividades exibidas àquelas em uma categoria de nota específica. 
• Seções: limita as atividades exibidas àquelas em uma seção específica (semana, tópico ou pasta). 
• Usuário: limita o relatório aos dados sobre um usuário selecionado. 
• Distribuição de notas: limite as notas que são mostradas a maiores que um número e a menores que um 

número. 
• Atividades a serem exibidas: limite as atividades mostradas a apenas as atividades avaliadas ou a todas 

as atividades no curso. 
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Relatório Distribuição de envolvimento de alunos 
Esse relatório revela quanto envolvimento do aluno é capturado em cada distribuição de nota (por ex.: quantas 

visualizações/postagens estão sendo feitas pelos alunos cujas notas estão entre 50 e 60%? Quantas 

visualizações/postagens estão sendo feitas pelos alunos cujas notas estão entre 90 e 100%?). 

FILTROS DE RELATÓRIO 
O relatório permite que os seguintes filtros sejam aplicados: 

• Grupo: limita os resultados com base nos usuários que estão em um grupo específico. 

• Usuário: limite o relatório aos dados sobre um usuário selecionado. 

• Intervalo de data: exiba dados de visualizações/postagens que ocorreram entre uma data de início e final 

específicas. 

• Visualização a ser exibida: quais dados são exibidos? 

• Visualizações - visualizações da atividade; e 

• Postagens - postagens da atividade. 

Relatório Tendências de envolvimento do aluno 
Esse relatório revela um número total de visualizações ou postagens de usuários por um intervalo de tempo. 

É possível ver quando os alunos estão envolvidos (ou não) com o curso. 

FILTROS DE RELATÓRIO 
O relatório permite que os seguintes filtros sejam aplicados: 

• Grupo: limite o relatório com base nos usuários que estão no grupo. 

• Usuário: limite o relatório aos dados sobre o usuário selecionado. 

• Intervalo de data: exiba visualizações ou postagens do curso entre uma data de início e final específicas. 

• Visualização a ser exibida: quais dados são exibidos? 

• Visualizações - visualizações da atividade; e 

• Postagens - postagens da atividade. 

Relatório Nota do aluno através de detalhes de envolvimento 
Esse relatório revela a nota de um aluno em uma atividade, um curso ou série de cursos. A nota acumulada do 

aluno é representada por um gráfico de barras. Ao passar o cursor sobre o gráfico, você vê o número total de 

visualizações e postagens (envolvimento) no contexto da nota. 

Esse relatório pode ser visualizado em vários contextos diferentes com resultados distintos. 
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FILTROS DE RELATÓRIO 
O relatório permite que os seguintes filtros sejam aplicados: 

• Grupo: limita os resultados com base nos usuários que estão em um grupo específico. 

• Categoria de nota: limite os resultados às atividades em uma categoria de nota específica. 

• Seções: limita as atividades exibidas àquelas em uma seção específica (semana, tópico ou pasta). 

• Atividades: limite o relatório aos dados sobre uma atividade específica. 

• Distribuição de notas: limite as notas que são mostradas a maiores que um número e a menores que um 

número. 

 

Relatórios de exceção 

Os Relatórios de exceção são utilizados pelos professores para acompanhar quais alunos não estão 

interagindo com as atividades do curso e que talvez precisem de ajuda. Esses relatórios se concentram em 

alunos que estão perdendo informações. Por exemplo, aqueles que não postaram em um fórum ou Wiki. 

Filtros comuns 
Veja a seguir os filtros comuns que estão disponíveis para todos os Relatórios do curso: 

• Categoria de nota: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 

um conjunto de atividades na categoria de nota específica no boletim de notas do curso. A opção 

"Categoria do curso", no menu suspenso, refere-se à categoria geral de nota do curso. Se acessado no 

nível de site, o filtro Curso deverá ser definido para usar esse filtro. 

• Seções: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de atividades 

que estejam dentro de uma seção específica do curso. Uma seção se refere a um tópico, uma semana ou 

uma pasta, dependendo do formato do curso. Se acessado no nível de site, o filtro Curso deverá ser 

definido para usar esse filtro. 

• Grupo: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um conjunto 

de usuários em um grupo específico no curso. Se acessado no nível de site, o filtro Curso deverá ser 

definido para usar esse filtro. 

• Usuário: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um usuário 

específico no curso. 

Notas da atividade 
O relatório Notas da atividade fornece ao professor uma lista de todos os usuários e as atividades que não 

receberam uma nota ainda. Esse relatório mostrará apenas atividades que podem realmente ser avaliadas. 
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FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Atividades: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de uma 

atividade específica do curso. 

• Tipo de atividade: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados do 

tipo de atividade selecionado. 

Visualizações da atividade 
O relatório Visualizações da atividade proporciona ao professor uma visão de todas as atividades de um curso 

que um aluno não visualizou nenhuma vez. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Atividades: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de uma 

atividade específica do curso. 

• Última visualização: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 

atividades do curso que um usuário não visualizou após uma data e hora específicas, antes de uma data e 

hora específicas ou entre duas datas e horas especificadas. Padrão: está após a data de hoje menos sete 

dias, está antes da data de hoje. 

Envios de tarefa 
O relatório Envios de tarefa proporciona ao professor uma visualização de todas as tarefas do curso que o 

aluno não enviou. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Tarefa: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de uma tarefa 
específica do curso. 

• Data de entrega: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 
tarefas no curso que tenham uma data de envio posterior a uma data e hora específicas, anterior a uma 
data e hora específicas ou entre duas datas e horas especificadas. 

• Data de envio: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de tarefas 
que um usuário não enviou após uma data e hora específicas, antes de uma data e hora específicas ou 
entre duas datas e horas especificadas. Padrão: está após a data de hoje menos sete dias, está antes da 
data de hoje. 
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Postagens do fórum 
O relatório Postagens do fórum fornece ao professor uma lista de usuários e em quais fóruns eles não fizeram 
uma postagem. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros específicos que se aplicam a ele: 

• Fórum: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um fórum 
específico no curso. 

• Última postagem: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de fóruns 
nos quais um usuário não postou após uma data e hora específicas, antes de uma data e hora específicas ou 
entre duas datas especificadas. Padrão: está após a data de hoje menos sete dias, está antes da data de hoje. 

Postagens do glossário 
O relatório Postagens do glossário proporciona ao professor uma visualização rápida de todos os usuários que 
não postaram em um glossário do curso. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Glossário: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um 
glossário específico no curso. 

• Última postagem: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 
glossários nos quais um usuário não postou após uma data e hora específicas, antes de uma data e hora 
específicas ou entre duas datas e horas especificadas. Padrão: está após a data de hoje menos sete dias, 
está antes da data de hoje. 

Resultados de aprendizagem 
O relatório Resultados de aprendizagem fornece ao professor uma lista de alunos que não tiveram 
desempenho em relação a um resultado de aprendizagem no curso. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Atividades: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de uma 
atividade específica do curso. 

• Avaliado em: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 
atividades que foram avaliadas após uma data e hora específicas, antes de uma data e hora específicas 
ou entre duas datas e horas especificadas. 
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Envios de questionário 
O relatório Envios de questionário fornece ao professor uma lista de alunos que não fizeram tentativas em 
questionários de um curso. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Questionário: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um 
questionário específico no curso. 

• Carimbo de data e hora da tentativa: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar 
apenas os dados de questionários que um usuário não tentou responder após uma data e hora 
específicas, antes de uma data e hora específicas ou entre duas datas e horas especificadas. Padrão: 
está após a data de hoje menos sete dias, está antes da data de hoje. 

SCORMs 
O relatório SCORMs fornece ao professor uma lista de alunos que não tentaram os SCORMs no curso. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Pacote SCORM: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um 
pacote SCORM específico do curso. 

• Último acesso: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os SCORMs que um 
usuário não acessou após uma data e hora específicas, antes de uma data e hora específicas ou entre duas 
datas e horas especificadas. Padrão: está após a data de hoje menos sete dias, está antes da data de hoje. 

Postagens do Wiki 
O relatório Postagens do Wiki fornece ao professor uma lista de alunos que não postaram em um Wiki no curso. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório Postagens do Wiki não usa o filtro Categoria de nota, mas tem os seguintes filtros que se aplicam 
especificamente a ele: 
• Wiki: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um Wiki 

específico do curso. 
• Última postagem: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 

Wikis nos quais um usuário não postou após uma data e hora específicas, antes de uma data e hora 
específicas ou entre duas datas e horas especificadas. Padrão: está após a data de hoje menos sete dias, 
está antes da data de hoje. 
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Relatórios LearnerView 

Os Relatórios LearnerView são utilizados pelos professores para visualizar o que alunos específicos estão 

fazendo em um curso e para compreensão do progresso de cada indivíduo. Esses relatórios têm uma interface 

exclusiva que se concentra nos relatórios sobre um aluno e permite ao professor navegação rápida entre alunos. 

Filtros comuns 
Veja a seguir os filtros comuns que estão disponíveis para todos os Relatórios do curso: 

• Categoria de nota: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 

um conjunto de atividades em uma categoria de nota específica no boletim de notas do curso. A opção 

"Categoria do curso", no menu suspenso, refere-se à categoria geral de nota do curso. Se acessado no 

nível de site, o filtro Curso deverá ser definido para usar esse filtro. 

• Seções: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de atividades 

que estejam dentro de uma seção específica do curso. Uma seção se refere a um tópico, uma semana ou 

uma pasta, dependendo do tipo do curso. Se acessado no nível de site, o filtro Curso deverá ser definido 

para usar esse filtro. 

 

Os Relatórios LearnerView também têm um elemento de navegação no canto superior direito do relatório. A 

navegação do usuário é uma maneira rápida de navegar entre os usuários do curso para visualizar suas 

informações de relatório. Clique no link Usuário anterior para voltar ao relatório do usuário anterior na lista. 

Clique no link Próximo usuário para navegar até o relatório do próximo usuário no curso. Um menu suspenso 

também pode ser usado para saltar para um usuário específico no curso. Ao navegar entre usuários, os filtros 

de relatório permanecem iguais para cada usuário, fornecendo uma visualização rápida dos mesmos dados 

para cada usuário em uma comparação justa. 

Notas da atividade 
O relatório Notas da atividade apresenta uma visualização simples das notas de atividade em um curso para o 

usuário selecionado. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Atividades: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de uma 

atividade específica do curso. 

• Tipo de atividade: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados do 

tipo de atividade selecionado no curso. 
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Visualizações da atividade 
O relatório Visualizações da atividade apresenta uma rápida visão do número de visualizações de cada 

atividade no curso que o usuário fez. Ele dá aos professores uma ideia dos recursos ou atividades mais 

populares ou usados para o aluno individual. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Atividades: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de uma 

atividade específica do curso. 

• Última visualização: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 

atividades do curso que o aluno visualizou pela última vez após uma data e hora específicas, antes de 

uma data e hora específicas ou entre duas datas e horas especificadas. Padrão: está após a data de hoje 

menos sete dias, está antes da data de hoje. 

Envios de tarefa 
O relatório Envios de tarefa apresenta ao professor uma visualização de todos os envios de tarefa de um aluno 

no curso. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Tarefa: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de uma tarefa 

específica do curso. 

• Data de entrega: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 

tarefas no curso que tenham uma data de envio posterior a uma data e hora específicas, anterior a uma 

data e hora específicas ou entre duas datas e horas especificadas. 

• Data de envio: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de tarefas 

que foram enviadas após uma data e hora específicas, antes de uma data e hora específicas ou entre 

duas datas e horas especificadas. Padrão: está após a data de hoje menos sete dias, está antes da data 

de hoje. 

Postagens do fórum 
O relatório Postagens do fórum fornece ao professor o número de postagens que um aluno fez em cada fórum 

do curso. 
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FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Fórum: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um fórum 

específico no curso. 

• Última postagem: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 

fóruns nos quais um usuário postou após uma data e hora específicas, antes de uma data e hora 

específicas ou entre duas datas e horas especificadas. Padrão: está após a data de hoje menos sete dias, 

está antes da data de hoje. 

Postagens do glossário 
O relatório Postagens do glossário fornece ao professor o número de postagens que um aluno fez em cada 

glossário do curso. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Glossário: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um 

glossário específico no curso. 

• Última postagem: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 

glossários nos quais um usuário postou pela última vez após uma data e hora específicas, antes de uma 

data e hora específicas ou entre duas datas e horas especificadas. Padrão: está após a data de hoje 

menos sete dias, está antes da data de hoje. 

Resultados de aprendizagem 
O relatório Resultados de aprendizagem fornece ao professor a nota do resultado de aprendizagem do aluno 

por atividade do curso. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Atividades: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de uma 

atividade específica do curso. 

• Avaliado em: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 

atividades que foram avaliadas após uma data e hora específicas, antes de uma data e hora específicas 

ou entre duas datas e horas especificadas. Padrão: está após a data de hoje menos sete dias, está antes 

da data de hoje. 
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Envios de questionário 
O relatório Envios de questionário fornece ao professor dados sobre todas as tentativas de questionário, 

incluindo notas, que um aluno fez no curso. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Questionário: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um 

questionário específico no curso. 

• Carimbo de data e hora da tentativa: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar 

apenas os dados de tentativas do questionário que foram feitas após uma data e hora específicas, antes 

de uma data e hora específicas ou entre duas datas especificadas. Padrão: está após a data de hoje 

menos sete dias, está antes da data de hoje. 

Atividade recente 
O relatório Atividade recente fornece ao professor a atividade recente do aluno no curso. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Atividades: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de uma 

atividade específica do curso. 

• Carimbo de data e hora: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados 

da atividade que ocorreu após uma data e hora específicas, antes de uma data e hora específicas ou 

entre duas datas e horas especificadas. Padrão: está após a data de hoje menos sete dias, está antes da 

data de hoje. 

SCORMs 
O relatório SCORMs fornece ao professor uma visualização de todas as tentativas de SCORM e SCO que o 

aluno fez no curso. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Pacote SCORM: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um 

pacote SCORM específico do curso. 
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• Último acesso: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 

pacotes SCORM que foram acessados pela última vez após uma data e hora específicas, antes de uma 

data e hora específicas ou entre duas datas e horas especificadas. Padrão: está após a data de hoje 

menos sete dias, está antes da data de hoje. 

Postagens do Wiki 
O relatório Postagens do Wiki fornece ao professor o número de postagens que um aluno fez em cada Wiki do 

curso. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório Wiki não usa o filtro Categoria de nota , mas tem os seguintes filtros que se aplicam 

especificamente a ele: 

• Wiki: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um Wiki 

específico do curso. 

• Última postagem: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de 

Wikis nos quais um usuário postou após uma data e hora específicas, antes de uma data e hora 

específicas ou entre duas datas especificadas. Padrão: está após a data de hoje menos sete dias, está 

antes da data de hoje. 

Relatórios de comparação 

Os Relatórios de comparação ajudam o professor e outros gerentes de curso a se concentrarem entre os 

cursos, as atividades de curso e o desempenho do aluno em seus cursos. 

Resumos do curso 
O relatório Resumos do curso permite que administradores, professores ou alunos comparem os dados de 

resumo de diferentes cursos entre eles. Os dados resumidos desses relatórios incluem colunas de tabela da 

categoria do curso, do curso, da nota, da conclusão, dos acessos de envolvimento e das amostras de 

atividades. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Curso: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um curso 

específico. 

• Categoria: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de uma 

categoria específica. 
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Resumo de participante 
O relatório Resumo de participante permite que administradores e professores comparem usuários específicos em 
um site ou curso. Os dados resumidos desses relatórios incluem colunas de tabela do participante do curso, da 
categoria do curso, do curso, da nota, da conclusão, dos acessos de envolvimento e das amostras de atividades. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Participantes: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um 
participante específico. 

• Cohorts: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um cohort 
específico. 

Comparação de participantes  
O relatório Comparação de participantes permite que administradores e professores comparem os dados de 
resumo de diferentes usuários em um único curso. Esse relatório pode ser acessado apenas no nível do curso. 
Os dados resumidos desses relatórios incluem colunas de tabela do participante do curso, da atividade, da 
nota, da conclusão, do envolvimento e das amostras de atividades. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Participantes: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um 
participante específico no curso. 

• Cohorts: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um cohort 
específico. 

Comparação de atividades 
O relatório Comparação de atividades permite que administradores e professores comparem os dados de 
resumo de diferentes atividades de um curso. Assim como o relatório Comparação de participantes, esse 
relatório pode ser acessado apenas no nível de curso. Os dados resumidos desses relatórios incluem colunas 
de tabela da atividade do curso, do participante, da nota, da conclusão e do envolvimento. 

FILTROS ESPECÍFICOS DO RELATÓRIO 
O relatório inclui os seguintes filtros que se aplicam especificamente a ele: 

• Curso: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de um curso específico. 
• Categoria: configurar esse filtro limita os resultados do relatório a mostrar apenas os dados de uma 

categoria específica. 
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Visão geral do Planejamento de Aprendizagem Personalizada 

O Planejamento de Aprendizagem Personalizada (PLD) oferece aos professores a capacidade de criar e 

modificar uma ou mais "regras" em um curso. As regras designam eventos de desencadeamento no curso, sob 

os quais o Joule executa automaticamente ações específicas. 

Os professores podem criar várias regras para trabalharem como um agente em seu nome. Por exemplo, uma 

regra pode observar as notas "em risco", enviando mensagens às principais pessoas da vida do aluno. Uma 

regra também pode estimular os alunos a melhorar observando a conclusão das atividades. Existem diversas 

possibilidades, pois os professores combinam diferentes eventos, condições e ações do curso em regras. 

Cenários de uso do Planejamento de Aprendizagem Personalizada 

• Depois que o aluno Abraham obtém 55% em um questionário, ele recebe um e-mail automático com um 

número de sugestões específicas de seu professor. 

• O aluno Barry envia um questionário que é avaliado automaticamente. Sua nota é um "D" e ele é 

redirecionado automaticamente para uma lição com conteúdo adicional sobre o tópico. 

• A professora Saturn leu um excelente artigo sobre reforço positivo. Depois das férias, ela criou várias 

regras que enviaram mensagens positivas aos seus alunos quando as respectivas ações e notas 

atenderam aos critérios específicos dela. 

• Dean Strict criou um arquivo PDF que descreve quais medidas de disciplina serão impostas para aqueles 

que fizerem plágio. Agora, sempre que os alunos enviarem suas monografias, eles serão direcionados 

para um recurso do curso que força o download automático desse arquivo. 

• O aluno Jean está em um curso que é iniciado e interrompido durante diferentes momentos do ano. Cada 

elemento do curso dele foi designado para ser aberto de acordo com o sucesso do elemento anterior. 

Quando o desempenho dele não é bom, ele recebe mais atividades sobre o mesmo tópico e quando o 

desempenho é bom, ele passa para a área do próximo tópico. 

• Barry, Abraham e Jean estão na mesma aula de economia, mas quando eles efetuam login no curso, eles 

veem atividades diferentes. Isso porque conteúdos diferentes foram automaticamente disponibilizados 

para eles com base nas avaliações anteriores e contínuas. 
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Documentação do aluno no Planejamento de Aprendizagem Personalizada 

Os alunos de um curso não veem as regras. No entanto, eles são destinatários das ações executadas 

pelas regras. 

Veja uma lista de ações que você pode receber do Planejamento de Aprendizagem Personalizada: 

• Alerta: uma mensagem aparece no navegador do curso, que exige sua atenção para que seja possível 

continuar. 

• E-mail: um e-mail com uma mensagem personalizada do curso é enviada à sua caixa de entrada de e-mail. 

• Ir para atividade: você é automaticamente redirecionado para outro recurso ou outra atividade no curso. 

• Ir para URL: você é enviado para um URL específico. 

• Códigos de liberação: você pode visualizar (ou perder direitos de visualizar) o conteúdo do curso 

específico marcado com um código de liberação específico. 

• Adicionar/remover usuário do grupo: você pode ser adicionado ou removido de grupos do curso 

específico com base na sua interação em um curso. 
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Documentação do professor no Planejamento de Aprendizagem Personalizada 

O PLD está disponível no bloco Configurações. 

 

Se preferir, no modo de edição, os professores podem navegar para o PLD clicando no ícone PLD. 

Ambas as ações exibem a página de resumo Regras . 
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A página de resumo Regras 
Todas as regras existentes são listadas na página Regras . Elas podem ser filtradas usando os menus 
suspensos superiores. O primeiro menu filtra regras que pertencem a uma ou a todas as atividades. O 
segundo menu filtra o tipo de evento que está sendo examinado (por ex.: Conclusão de atividade, Nota da 
atividade, Visualização da atividade) pela regra. 
As regras existentes podem ser editadas ou excluídas, bastando clicar no ícone que parece uma engrenagem. 

Para criar uma regra, clique no botão  Adicionar regra . 

Exemplos de regra 
• Se um questionário for visualizado, mas o aluno não tiver lido uma determinada lição, mostre um alerta 

orientando-o a ler a lição antes de responder ao questionário. 
• Se um aluno enviar um questionário e a nota for inferior a 70%, libere conteúdo corretivo e informe o aluno 

que ele precisa acessá-lo. 
• Se um aluno enviar um questionário e a nota for superior ou igual a 90%, libere a próxima lição. 
• Se um aluno enviar um questionário e a nota for inferior a 50%, envie um e-mail aos educadores do curso 

notificando-os que pode ser necessário fazer uma intervenção. 
• Quando um fórum for visualizado, mostre um alerta com instruções que você não deseja que o aluno ignore. 

Criar/editar uma regra 
Especifique eventos, condições e ações de uma regra visitando cada aba associada. 

Aba Evento 
Os eventos determinam quando essa regra será executada. Quando os usuários desencadeiam qualquer um 
dos eventos especificados, as ações serão acionadas se as condições forem atendidas. 

Para adicionar um evento, selecione pelo menos o tipo de atividade e evento, em seguida, clique no botão Adicionar . 
Os tipos de evento a seguir estão disponíveis. Observe que nem todos os tipos de evento são aplicáveis a 
todos os tipos de atividade e recurso. 

• Atividade concluída: desencadeado quando uma atividade é marcada como concluída, com base nos 
critérios de conclusão pré-configurados. Exige que o acompanhamento de conclusão seja habilitado para 
o site Joule e no curso. 

• Atividade avaliada: desencadeado quando uma atividade tem uma nota atribuída. Isso pode ocorrer de 
forma automática (quando um questionário é enviado) ou manual (quando uma nota é inserida por um 
educador). Lembre-se de que o usuário que desencadeia o evento (por ex., o professor) pode ser 
diferente do destinatário da nota. 

• Atividade visualizada: desencadeado quando uma atividade ou um recurso é visualizado. Por exemplo, 
quando um aluno clica em um questionário, o evento de visualização é desencadeado. 
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• Questionário ou tarefa enviada: desencadeado quando um questionário ou uma tarefa tiver sido enviado 
(por ex., quando um usuário conclui uma tarefa, quando um usuário clica em enviar em um questionário). Ele 
pode ser usado para liberar novo conteúdo, sem esperar que itens avaliados manualmente sejam avaliados. 

• Resposta do fórum: desencadeado quando um usuário responde a um tópico do fórum ou à resposta de 
outro usuário a um tópico do fórum. 

• Postagem de tópico do fórum: desencadeado quando um usuário posta um novo tópico em um fórum. 
• Usuário adicionado ao grupo: desencadeado quando um usuário tiver sido adicionado a um grupo, seja 

de forma manual, automática por uma regra diferente no Planejamento de Aprendizagem Personalizada 
ou automática via Conduit. 

• Usuário removido do grupo: desencadeado quando um usuário tiver sido removido de um grupo, seja 
de forma manual, automática por uma regra diferente no Planejamento de Aprendizagem Personalizada 
ou automática via Conduit. 

• Curso visitado: desencadeado quando um usuário visita o curso pela primeira vez durante o dia. Deixar o 
curso para visitar outros cursos Joule e páginas redefinirá o desencadeador. 

• Alteração de nota do curso: desencadeado quando o total do curso é alterado no boletim de notas 
(geralmente porque uma atividade recebe uma nota). 

• Data e hora específicas: desencadeado na data e hora programadas. Essa data pode ser definida no 
futuro para verificação de condições naquele momento. Esse evento não tem uma atividade 
desencadeadora. 

• Evento recorrente: desencadeado nas datas e horas programadas. Esse evento pode ser programado 
para ocorrer diária ou semanalmente em uma hora específica do dia. 

 

 

O Evento de alteração de nota do curso e os Eventos de atividade devem ser usados, respectivamente, com 

as ações do curso ou da atividade. 

Aba Condição (opcional) 
As condições determinam se as ações serão acionadas na ocorrência de um evento. Se nenhuma condição for 
especificada, as ações sempre serão acionadas quando ocorrer um evento. 

Adicione uma condição selecionando um tipo de condição e clicando no botão Adicionar. Uma caixa de diálogo 
aparecerá onde a configuração adicional pode ser especificada. 
Os tipos de condição a seguir estão disponíveis: 

• Atividade visualizada: verifica se uma atividade ou um recurso que foi visualizado pelo usuário que 
desencadeou a regra. 

• Atividade concluída: verifica se uma atividade foi marcada como concluída para o usuário que 
desencadeou a regra. Exige que o acompanhamento de conclusão seja habilitado para o site e no curso. 
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• Intervalo de notas da atividade: verifica se a nota de uma atividade está dentro dos limites configurados. 
Para atividades que permitem vários envios, a nota usada é a nota geral da atividade, não 
necessariamente o envio mais recente. 

• Verificação de função do usuário: verifica se o usuário que desencadeou o evento é um membro de uma 
determinada função. Isso pode ser útil para evitar que algumas regras sejam desencadeadas para educadores. 

• Verificação de associação ao grupo: verifica se um usuário está dentro de um grupo específico. 
• Alteração de nota do curso: verifica se uma nota do curso está dentro de um intervalo específico. 
• Login no curso: verifica se o usuário entrou no curso ou não em um número de dias especificado. 
• Verificação de data: verifica se um evento ocorre antes ou depois de uma data designada. 

Aba Ação 
As ações são executadas quando um evento ocorre e as condições especificadas são atendidas. 

Para adicionar uma ação, selecione um tipo de ação e clique em Adicionar. Uma caixa de diálogo aparecerá 

onde as configurações adicionais podem ser especificadas. 

Os tipos de ação a seguir estão disponíveis: 

• Alerta de exibição: o texto especificado será exibido ao usuário desencadeador na janela de alerta 

JavaScript de um navegador padrão. O usuário deve reconhecer o alerta antes de continuar. 

• Enviar e-mail: um e-mail será enviado do servidor do site com os parâmetros de configuração 

especificados. 

• Ir para atividade: envia o usuário diretamente para uma atividade ou um recurso específico no curso. 

• Ir para URL: envia o usuário para outro site (ou mesmo a um curso ou uma página de site), especificado 

por um URL. 

• Desbloquear código de liberação: disponibiliza todo o conteúdo que estiver protegido por um código de 

liberação especificado ao usuário que desencadeou essa regra. 

• Bloquear código de liberação: torna indisponível todo o conteúdo que estiver protegido por um código 

de liberação especificado ao usuário que desencadeou essa regra. 

• Adicionar usuário ao grupo: torna um usuário parte de um grupo do curso específico. 

• Remover usuário do grupo: remove um usuário de um grupo do curso específico. 

Exemplos de regras do Planejamento de Aprendizagem Personalizada 

Enviar um e-mail quando uma atividade específica for concluída 
1. Selecione "Conclusão de atividade" como um evento desencadeador. 

2. Selecione o tipo de atividade que você está monitorando (por ex.: tarefa). 

3. Selecione a atividade específica que você está monitorando (por ex.: "questionário final"). 

4. Selecione "Enviar e-mail" como um evento de ação. 
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5. Adicione o "Criador da ação" como um destinatário. 

6. Crie uma mensagem de e-mail com o "Criador da ação" como um destinatário. No corpo do e-mail, inclua 

algo como "Informativo: ((nome_do_aluno)) ((sobrenome_do_aluno)) concluiu ((nome_da_atividade))." 

Enviar um e-mail mediante atividade avaliada 
1. Selecione "Atividade avaliada" como um evento desencadeador. 

2. Selecione uma atividade que queira avaliar (por ex.: tarefa). 

3. Escolha "Qualquer do tipo" em vez de uma tarefa específica. 

4. Selecione outra atividade que queira avaliar (por ex.: questionário). 

5. Escolha "Qualquer do tipo" em vez de um questionário específico. 

6. Crie um e-mail como um evento de ação. 

7. Adicione o "Criador da ação" e o "Aluno" como destinatários. 

8. Inclua algo parecido com isto no corpo do e-mail: "Olá ((nome_do_aluno)). A atividade: 

((nome_da_atividade)) foi avaliada e sua pontuação foi ((nota_percentual_bruta))." 

Congratulação personalizada na visualização de uma atividade 
1. Selecione "Visualização da atividade" como um evento desencadeador. 

2. Selecione "Página" como um tipo de atividade que desencadeará o evento. 

3. Selecione "Objetivos do treinamento do curso" como um evento desencadeador específico. 

4. Selecione "Alerta de exibição" como um tipo de ação. 

5. Crie uma mensagem como um evento de ação. 

6. Inclua algo parecido com isto na sua mensagem: "Olá, ((nome_do_aluno)). Obrigado por visualizar o(a) 

((nome_da_atividade)), pois será um componente essencial do exame de 15 de janeiro." 

Enviar um e-mail informando que um aluno foi adicionado a um grupo 
1. Selecione "Usuário adicionado a um grupo" como um evento desencadeador. 
2. Escolha o grupo específico (por ex.: Seção C do laboratório). 
3. Crie um e-mail como um evento de ação. 
4. Adicione o "Criador da ação" como um destinatário. 
5. Inclua algo parecido com isto no corpo do e-mail: "Olá, ((nome_do_aluno)) ((sobrenome_do_aluno)) foi 

adicionado à Seção C do laboratório." 

Enviar um e-mail informando que um aluno foi removido de um grupo 
1. Selecione "Usuário removido do grupo" como um evento desencadeador. 
2. Escolha o grupo específico (por ex.: Seção H do laboratório). 
3. Crie um e-mail como um evento de ação. 
4. Adicione o "Criador da ação" como um destinatário. 
5. Inclua algo parecido com isto no corpo do e-mail: "Olá, ((nome_do_aluno)) ((sobrenome_do_aluno)) foi 

removido da Seção H do laboratório." 
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Dar as boas-vindas ao aluno que retorna ao curso 
1. Selecione "Curso visitado" como um evento desencadeador. 

2. Selecione "Alerta de exibição" como um evento de ação. 

3. Inclua algo parecido com isto no corpo do alerta: "Bem-vindo de volta ao curso, ((nome_do_aluno))!" 

Enviar um e-mail mediante alteração de nota do curso 
1. Selecione "Alteração da nota do curso" como um tipo de ação. 

2. Selecione "Intervalo de notas do curso" como um tipo de condição. 

3. Escolha um intervalo de notas para desencadear uma ação (por ex.: a nota é superior ou igual a 0%, a 

nota é inferior a 70%). 

4. Selecione "Enviar e-mail" como um tipo de ação. 

5. Adicione "Aluno" e "Criador da ação" como destinatários do e-mail. 

6. Inclua algo parecido com isto no corpo do e-mail: "Olá, ((nome_do_aluno)) ((sobrenome_do_aluno)) no 

momento está em risco com uma nota de ((nota_do_curso_em_porcentagem)) no curso." 

Como usar "Verificação de função do usuário" como uma condição 
(Cenário: você quer impedir que uma regra seja executada para os professores.) 

1. Selecione "Verificação de função do usuário" como um evento condicional. 

2. Configure Usuário desencadeador "está" na função: "Aluno". 

Como usar "Verificação de associação ao grupo" como uma condição 
(Cenário: você quer reservar uma regra para um grupo específico de alunos.) 

1. Selecione "Verificação de associação ao grupo" como um evento condicional. 

2. Configure Usuário desencadeador "é" um membro do grupo: "Bons tempos". 

Como usar "Verificação de data" como uma condição 
(Cenário: você quer liberar o conteúdo do curso 7 dias após a inscrição do aluno) 

1. Selecione "Verificação de data" como um evento condicional. 

2. Configure A data atual está "depois". 

3. Escolha "Data de inscrição do aluno". 

4. Marque a caixa de seleção "Mais" e digite "7" no campo dias. 

5. Selecione "Desbloquear código de liberação" como um evento de ação. 

6. Digite "Conteúdo da semana 2" no campo Código de liberação (não se esqueça de marcar o conteúdo do 

curso com o mesmo código). 
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