Lista de presenças através do Zoom
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Obter lista de presenças após uma sessão no ZOOM:
Como deve o docente obter a lista dos respetivos participantes e enviá-la para a respetiva SATA,
quando termina a aula?
1. Ao aceder ao Zoom / Colibri, deverá escolher a opção “Relatórios” do menu de contexto
que se encontra do seu lado esquerdo. Das opções que surgem no ecrã à direita, escolha a
opção «Uso»;
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2. Ao escolher Uso, tem acesso à lista de reuniões realizadas dentro de um determinado
intervalo de datas;
a. Selecionar o intervalo de datas pretendido e clicar no botão pesquisar;

b. São mostradas as sessões realizadas no intervalo de datas selecionado. Nota: O
registo das sessões mantém-se online por 30 dias;
c. Escolher a sessão que se pretende e clicar no número de participantes nessa sessão.
Nota: se a aula contemplou mais do que uma sessão, deverão efetuar todo o
processo para as sessões efetuadas.

3

3. Na lista de participantes, ativar a opção «Exportar com os dados da reunião» e selecionar
o botão «Exportar»;

4. Será solicitado que se escolha um local do disco onde guardar a “lista em bruto”. O ficheiro
exportado é um CSV (Comma Separated Values File), ou seja, uma lista de valores
separados por virgulas;
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5. Poderá de seguida escolher abrir o ficheiro com o Excel ou, opcionalmente, seguir as
indicações no ponto abaixo
6. Abrir uma folha de excel. No menu principal, escolher a opção «Dados» e no menu de
ferramentas imediatamente abaixo, selecionar a opção «Do Texto»;

7. Selecionar o ficheiro CSV exportado;
8. O Excel abrirá um ecrã de importação de ficheiros delimitados por caracteres, com 3 passos
a executar:
a. No primeiro passo, acionar a opção «Os meus dados têm cabeçalhos» e selecionar
o botão «Seguinte»;

b. No segundo passo, acionar a opção «Virgula», selecionando de seguinte o botão
«Seguinte»;
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c. No terceiro passo, selecionar apenas o botão «Concluir»;

d. Aparece um ecrã a solicitar a célula onde o excel deverá colocar o início da lista.
Por defeito, aparece a célula A1 (=$A$1), bastando selecionar o botão «OK».
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9. É aconselhável ordenar a tabela resultado, pela coluna Nome (FUNDAMENTAL:
solicitar aos alunos para alterarem o seu nome de forma a conter: Primeiro e Último
nome + Número de Aluno]. Tendo os participantes ordenados por nome pode-se verificar
que por vezes, seja por dificuldades na ligação internet do aluno, seja porque carregou
inadvertidamente no botão «Sair da Sessão», aparece mais do que um registo do aluno. A
soma das durações das suas participações deve ser tida em conta.
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10. Depois de efetuados todos passos anteriores, gravar o documento excel com a seguinte
nomenclatura:
a) «Data» – Lista de Presenças - «U.O.» - «UC» - «Turma»

Exemplo: 20200323 –

Lista de Presenças – ECEO – CalcFinan – TD01ECON.xlsx»

11. Enviar ficheiro com lista de presenças para o respetivo SATA (Serviço de Apoio Técnico
Administrativo) do seu Curso

NOTA: sempre que uma aula envolva mais que uma sessão, devem ser retiradas listas das sessões
realizadas (Exemplo: Duas sessões de 40 min com intervalo de 10min, em que os alunos têm de
voltar a aceder ao link da aula).
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