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Avaliação de trabalhos



1. Realizar o login no sistema de eventos.

2. Acessar o ambiente da comissão de avaliação.



3. Selecione o evento no qual você deseja realizar o acompanhamento das submissões de trabalhos.

4. A imagem a seguir mostra como é a estrutura do hotsite do evento (na visão da comissão de avaliação).



5.  A lista mostrada a seguir é um exemplo de uma submissão realizada para a modalidade com o nome de “Ações de trabalho
realizadas no evento teste”. Como toda a comissão de avaliação tem acesso a essa mesma página deve-se ter sempre atenção ao
STATUS de cada submissão (trabalho) recebida. Para acompanhar uma submissão que já possua um parecer basta clicar no botão
indicado pela imagem.

6. O exemplo abaixo mostra que esta submissão (trabalho) ainda não recebeu nenhum parecer da comissão de avaliação.

7. Para visualizar rapidamente os detalhes de um trabalho basta clicar em “Detalhes trabalho”.



8. No exemplo abaixo vemos a tela de detalhamento do trabalho.

9. Para enviar um trabalho para um ou mais avaliadores clique em “Avaliadores”.



10. Note na imagem anterior que este trabalho não foi enviado/submetido à avaliação ainda. Para realizar uma nova submissão de
avaliação você deve clicar em “+ Submeter a novo avaliador”. A próxima imagem mostra a tela de pesquisa por avaliador. Para
procurar um avaliador específico basta digitar parte do nome do mesmo.

Se você não preencher o campo de pesquisa e clicar no botão “Pesquisar” o sistema mostrará todos os avaliadores disponíveis que
possam avaliar na mesma área de conhecimento do trabalho submetido.

11. Caso o sistema não localize nenhum avaliador para aquela área de conhecimento a mensagem será exibida conforme imagem
abaixo:



12. Preste atenção a seguinte situação:

• O sistema não permite que um avaliador seja localizado caso ele tenha submetido trabalho para este evento.

13. Caso dê tudo certo e você localize o avaliador desejado basta clicar no botão submeter à avaliação conforme indicado na imagem
abaixo:

14. Ao submeter trabalho à avaliação o sistema requisitará a seleção do arquivo que será enviado para avaliação.

Em alguns casos é necessário esta opção pois a comissão pode achar necessário que o autor do trabalho tenha que enviar vários
arquivos (exemplo: declaração de nada consta, comprovante de endereço, o resumo em si ou um artigo, etc).

Neste caso não é necessário ao avaliador de trabalhos científicos verificar outro tipo de documentação como uma declaração de
nada consta. Basta enviar para ele o arquivo contendo o resumo, ou projeto, ou artigo, etc. E em muitos casos a comissão também
pode optar que o autor envie um dos arquivos do trabalho identificando os autores e outro sem identificação, e neste caso por
questão de ética não seria cabível o envio de um trabalho com dados da autoria.



15. Após marcar as caixas de seleção dos arquivos que você deseja enviar ao avaliador basta clicar em “Confirmar”. O nome do
avaliador será mostrado na lista de submissões de avaliação conforme imagem abaixo:

16. Note na imagem acima que como o avaliador ainda não realizou a avaliação deste trabalho a coluna “Avaliação” na tabela não
possui  nenhuma informação,  apenas um caractere  “-”,  e  a  coluna “Status”  também consta  como “Não avaliado”.  Enquanto  o
avaliador não finalizar a avaliação deste trabalho estas colunas continuarão sem alteração.

Caso seja necessário remover este avaliador por quaisquer motivos, a comissão pode realizar através do botão “Remover” conforme
imagem abaixo:



17. Muito cuidado ao realizar a remoção de um avaliador caso ele já tenha realizado a avaliação. Pois o histórico da avaliação será
excluída em definitivo, e portanto, caso o avaliador venha a requisitar o certificado desta avaliação a mesma não estará disponível.

Existe a opção ao avaliador de rejeitar a avaliação assim que a mesma chega para ele. Neste caso será mostrado no Status da tabela.

É aconselhável realizar a remoção de um avaliador apenas se o Status de “Não avaliado” não mudar conforme o tempo ou em caso
de ter escolhido o avaliador de forma equívoca.

18. Caso o avaliador realize a avaliação o Status mudará para “Avaliado”, conforme imagem abaixo:

19. Para visualizar a avaliação realizada pelo avaliador clique no botão “Visualizar” conforme imagem anterior. A tela a seguir mostra
os detalhes da avaliação:



20. Lembre-se que a recomendação do avaliador é a opinião pessoal dele e é o resultado de toda sua análise. A recomendação do
avaliador expressa sua decisão, no entanto, o questionário respondido por ele também pode ser analisado pela comissão para as
devidas conclusões.

21. A comissão de avaliação pode encaminhar parecer final (resultado da avaliação) mesmo que nenhum avaliador tenha sido
definido ou realizado suas avaliações, pois entende-se que a comissão possui poder decisório e definitivo sobre as avaliações.

O parecer pode constar de 3 recomendações:

• Aceitar (O trabalho é aceito, o autor é informado e as informações do trabalho poderão ser acessadas no arquivo de
exportação dos anais do evento)

• Rejeitar (O trabalho é rejeitado, o autor é informado e deverá proceder a reconsideração caso isso tenha sido definido pela
comissão do evento)

• Correções necessárias (O trabalho é enviado novamente ao autor, o mesmo é informado e deve constar no parecer o que
deve ser alterado)

Obs.: O sistema não possui nenhum tipo de ferramenta ou fluxo que permita ao autor recorrer da decisão de rejeite, pois
como o sistema possui um fluxo de correção dos trabalhos é desnecessária esta opção.



22. Ao clicar em “Encaminhar parecer” o formulário deverá ser preenchido com os campos descritos na imagem abaixo:

23. Ao encaminhar um parecer com a recomendação de “Correções necessárias” você deve informar o que deve ser alterado. O
status do trabalho será alterado para “O trabalho necessita de correções” conforme imagem abaixo:



24. Caso o autor efetue as correções e submeta-as o status do trabalho irá mudar novamente para o Status “O trabalho encontra-se
em análise”. Desta forma a comissão poderá conferir as alterações realizadas e dar novo encaminhamento (realizar novo parecer).

Note  que  este  fluxo  pode  permanecer  em  eterno  loop  (a  comissão  enviando  para  correção  e  o  autor  respondendo  com  as
correções). As comissões devem estar atentas aos editais de seus eventos para saber a quantidade de vezes em que será permitido o
envio do trabalho para o autor realizar correções. Geralmente devido ao curto prazo nas avaliações o máximo permitido aqui seria 1,
ou seja, a comissão só enviará o trabalho para correção uma única vez, caso o autor não realize a contento as correções a comissão
rejeita automaticamente o trabalho, encerrando assim o fluxo da avaliação.


	MANUAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
	Avaliação de trabalhos

