


AVALIADOR



SisEnex
Manual de uso do Avaliador



Login

Quando houver o clique em “Login” o usuário será redirecionado 
para a área de autenticação no navegador.



Login

Após o preenchimento dos campos login e senha (os 
mesmos utilizados no sigaa).
Após clicar no botão  “Entrar”, uma tela de confirmação 
aparecerá. 



Login

Esta tela de confirmação é gerada após o preenchimento 
dos campos: usuário e senha.
Após a confirmação no botão de “Autorizar”, o usuário 
terá o seu acesso liberado para a utilização do aplicativo.



Tela Principal

Nesta tela constarão as avaliações que serão realizadas 
pelo usuário.

Para iniciar, o monitor deve validar o QRCode do avaliador.

A tela pode estar sem avaliações (Não iniciadas ou 
aguardando liberação do monitor) ou com as 
disponibilizadas.

Deve-se clicar em “Avaliar” para prosseguir.



Tela Principal

Nesta tela constarão os projetos que ainda não 
foram avaliados, ou seja, não tiveram suas avaliações 
finalizadas ou submetidas pelo avaliador. Poderá 
também reavaliar um projeto caso seja necessário,  
isso se a tertúlia não tenha sido submetida.



Tela Principal

Nesta tela constarão apenas os projetos que já 
tiveram suas avaliações finalizadas e submetidas 
pelo usuário. Poderá também reavaliar um projeto 
caso seja necessário,  isso se a avaliação não tenha 
sido submetida.



Mas antes...

Para iniciar, o monitor deve validar o QRCode do avaliador



Iniciar Avaliação

Esta tela conterá o código do projeto selecionado para avaliar e 
o usuário deverá clicar em uma das opções fornecidas pelo 
sistema para prosseguir: Continuar (leva a tela de avaliação) e 
Cancelar (retorna para tela de projetos pendentes).



Realizar Avaliação

Esta tela disponibilizará para o avaliador 
os quesitos para os quais ele deve atribuir 
notas de acordo com seus critérios.



Atribuir Nota

Esta janela dispõe de um espaço para atribuição de 
nota no espaço disponível, podendo o avaliador 
cancelar (permite que volte a tela de avaliação) ou 
confirmar a nota.



Finalizar Avaliação

Concluindo as atribuições ele deve finalizar a avaliação, 
podendo depois realizar alterações nas notas 
atribuídas desde que a avaliação ainda não tenha sido 
submetida.



Finalizar Avaliação



Para sair do aplicativo, o usuário deve clicar em:

Encerrar sessão


