Descrição das Funcionalidades do GMoodle

Relatórios
Emissão de vários tipos de relat&oacute;rio (alguns com gráfico) bem mais ricos que os
disponíveis na Plataforma Moodle. Os relatórios podem integrar dados de vários ambientes
Moodle mesmo que as instalações sejam de versões diferentes. Isso possibilita fazer um
acompanhamento centralizado e minucioso de:
-

Website Moodle
Curso
Grupo de usuário (turma)
Recurso/Atividade
Fórum
Usuário (aluno, tutor etc).
&nbsp;Veja a demonstra&ccedil;&atilde;o dos relat&oacute;rios ;

Monitoramento de Acesso
Monitorar o ambiente do curso através de mapeamento de acesso de:
-

Moodle

Percentagem de participantes que já acessaram;
Lista de participantes que ainda não acessaram;
Quantidade de acesso;
Média de acesso computado pelo número de participantes;
Tempo de acesso

Para mais detalhe, leia o post: Indicadores de Monitoramento de Acesso no

Esse mapeamento pode ser feito a nível do curso ou de uma atividade disponibilizado no
curso. Ainda pode ser filtrado por data. Por exemplo, é possível mapear os alunos ou tutores
que não acessaram o curso ou uma determinada atividade do curso na última semana.
Esses relatórios oferecem grande agilidade no acompanhamento do curso principalmente
quando há um volume muito grande de alunos. Também quando há uma equipe grande de
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trabalho, o coordenador encontra nesses relatórios a agilidade que precisava para
acompanhar o trabalho dos tutores.
Gerenciamento Centralizado de Usuário
Controle centralizado de cadastro/edição/pesquisa de usuário em vários portais Moodle. Isso
agiliza a tarefa da equipe que dá suporte técnico e pedagógico aos alunos e tutores. Por
exemplo, é possível mapear histórico acadêmico de um aluno reunindo informações dispersas
em vários ambientes Moodle em tempo real e ainda alterar a senha de acesso do mesmo em
um determinado website Moodle.
Sincronização de Usuários e Controle de Duplicação
Sincronização de usuários distribuídos em várias bases de dados do Moodle. A sincronização
cria uma única identidade para usuários cadastrados em diferentes bases de dados. O
resultado disso é a unificação das bases de dados, evitando duplicação de registro. Leia
mais...
Pesquisar Acervo de Cursos
Pesquisa e classificação de cursos distribuídos em diversos Portais do Moodle. Em caso da
oferta de volume muito grande de cursos, esse recurso oferece agilidade em localizar histórico
cursos ofertados mesmo estando distribuídos em várias instalações de website Moodle. Os
cursos podem ser classificados ou categorizados por
status
(em andamento, encerrado, cancelado etc). Isso facilita identificar a situação do curso.
Gerenciamento Centralizado de Matrícula
Gerenciamento centralizado de matrícula em vários ambientes Moodle. Esse recurso oferece
agilidade em efetuar operações de cadastro e cancelamento de matrícula quando os cursos
estão distribuídos em vários websites do Moodle.
Gerenciamento de Menção
Gerenciamento do aproveitamento acadêmico. Definir a menção final do aluno no curso. Se é
aprovado, reprovado etc. Esse recurso possibilita criar um histórico acadêmico de rendimento
dos alunos mesmo quando os cursos estiverem hospedados em diferentes ambientes do
Moodle ou servidor web.
Gerenciamento de Website Moodle
Classificação e organização dos websites Moodle. A vantagem desse recurso consiste em
identificar e localizar as instalações da Plataforma Moodle. As instalações podem ser
categorizados por semestre ou por área de conhecimento.
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