
Manual do avaliador acadêmico

Módulo Avaliar



Acessar o módulo Avaliar
Para acessar o módulo Avaliar:

○ Acesse a página de módulos da semuni em http://semuni.unilab.edu.br/modulos/

○ Clique no menu SEMUNI no canto inferior esquerdo da tela

○ Clique na opção Avaliar Trabalhos

○ Efetue login usando as credenciais do SIG ou Login e Senha do SEMUNI

○ Na tela a seguir será mostrado todos os trabalhos aptos a avaliação na atual
semana universitária
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○ Para avaliar um trabalho, clique no botão “Avaliar” do respectivo trabalho
○ Será aberta então uma tela com informações necessárias para avaliar o trabalho:

■ Id do trabalho
■ Título
■ Encontro
■ Tipo
■ Autor
■ Orientador
■ Link do vídeo
■ Link do PDF
■ Vídeo
■ PDF do trabalho

○ Nesta página do trabalho também tem um fórum para troca de mensagens
assíncronas com o autor de cada trabalho

○ Para avaliar o trabalho, basta clicar no botão “Preencher ficha de avaliação”
○ Na ficha de avaliação, existe um formulário para preencher as notas relativas a

cada aspecto do trabalho que está sendo avaliado
○ Ao concluir os preenchimento das notas, clicar em “Finalizar avaliação” para enviar

as notas de forma definitiva
○ Após o envio das notas na ficha de avaliação, não é possível o mesmo avaliador

fazer uma nova avaliação para o mesmo trabalho
○ Será exibida uma mensagem de “Ficha de avaliação do trabalho salva com

sucesso”
○ Para sair da tela basta clicar em “Fechar”
○ Após a avaliação, o avaliador pode consultar a ficha de avaliação sempre que

desejar, bastando clicar em “Ver avaliação” dentro da opção “Ver trabalho”
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Fluxograma de avaliação acadêmica dos trabalhos

Ação Ator Quando Observação

Gerenciar avaliador
acadêmico

Gerente Antes de alocar o
trabalho para o
avaliador acadêmico

Caso o avaliador
acadêmico já
apareça na lista de
avaliadores
acadêmicos, não é
necessário ir inserir
ele pela opções de
gerenciar cadastros

Alocar trabalho Gerente do encontro No período de
alocação

Um trabalho pode
ter mais de um
avaliador acadêmico
e um avaliador
acadêmico pode
avaliar mais de um
trabalho

Avaliar trabalho Avaliador
acadêmico alocado
para o trabalho

No período de
apresentação de
trabalhos

O trabalho só estará
plenamente
avaliado após todos
os avaliadores
acadêmicos
alocados efetuarem
a avaliação no
módulo Avaliar
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