AVALIAÇÃO ESCOLAR
Versão 2.0
31 de agosto de 2015
Os processos vistos a seguir podem ser realizados em QUALQUER ESCOLA, partindo do princípio que os
gestores estão logados . Os exemplos foram executados em um banco de dados de teste, não está no banco
de PRODUÇÃO, portanto, não são reais. O módulo de Avaliação Escolar está pronto para uso e sugestões
serão sempre bem-vindas.

SEQUÊNCIA DAS AÇÕES

1. AÇÕES DO GESTOR OM
a. Atribuir perfis
Após o login, o Gestor OM sincroniza o banco de dados e define os seguintes perfis:
- GESTOR ESCOLAR
- HOMOLOGADOR ESCOLAR
- INSTRUTORES
- ALUNOS
Acione o menu Administração, Recursos Humanos, Gerenciar Militares. Liste todos os militares da OM e
atribua os perfis dos militares previamente identificados, clicando no botão “Conceder permissões de
acesso” – tarefa a ser executada para cada militar.

NOTA:
A escola poderá possuir
apenas UM Gestor Escolar
para cada curso, entretanto,
um militar poderá ser gestor
escolar de vários cursos,
caso seja necessário.

Atribuindo o militar selecionado como o
Gestor Escolar da minha escola.

Imediatamente após esta seleção, será aberta uma nova janela para a escolha do curso (ou cursos) que o
militar será o gestor...

Neste exemplo, escolhi Al CAS Inf, que
representa o CURSO DE INFANTARIA (foi usado a
EASA para servir de exemplo). Poderia ser
selecionado outros cursos, assim, o Gestor
Escolar poderia acumular funções como gestor de
outros cursos.

Nada de mais aí. Na AMAN, por exemplo, o Gestor Escolar poderia ser um militar designado pelo
Comandante do Corpo de Cadetes. Lembrando que o Gestor Escolar é o militar que irá montar as árvores
de avaliações, apenas de seu curso (ou cursos) a que foi designado. A situação ideal seria apenas UM
GESTOR ESCOLAR por curso, entretanto, um mesmo gestor poderá gerenciar vários cursos, conforme a
necessidade de cada escola.
ATENÇÃO:

Um curso poderá ter apenas um Gestor Escolar, então, se você se deparar com uma janela
assim...
Aqui, não pode mais atribuir Gestor
Escolar para o Curso de Infantaria
– isto ocorreu porque a escola já
possui um gestor para esse curso.

Após definir o Gestor Escolar para cada curso, o Gestor OM deverá definir o HOMOLOGADOR ESCOLAR,
como mostra a sequência de instruções abaixo.

Definindo o HOMOLOGADOR
ESCOLAR da minha escola.
Perceba que o Homologador Escolar, neste
exemplo, acumula funções de Gestor Escolar. O
sistema permite isto.

Perceba ainda, que o
Homologador Escolar também
pode acumular funções de
Homologador Por Delegação
(nesse caso, para homologar
outros processos da OM que não
os escolares, mediante
solicitação à DAPROM.

As explicações aqui são análogas ao Gestor Escolar, ou seja, podemos também ter vários homologadores
escolares (um para cada curso), ou ainda acumular função para vários cursos, como podemos ver na
figura abaixo:
Neste exemplo, o militar, além de ser o Gestor Escolar do Curso de
Infantaria, também é o Homologador Escolar dos cursos de Infantaria
e Cavalaria.
Em seguida, o Gestor OM irá definir os
perfis de INSTRUTORES e ALUNOS. Para
fazer isto, proceder analogamente ao que
foi feito para atribuir os perfis de gestor e
Homologador. A única restrição é que os
perfis de Instrutor e Aluno não podem ser
cumulativos, ou seja, um instrutor não pode
ser aluno e vice-versa.

b. Atribuir funções
Agora é a parte mais complexa, pois cada aluno possui uma “função” dentro da escola, e o Gestor OM
tem que saber cada uma e a quem atribuir , o ideal seria possuir uma lista em mãos, antes de começar.
No caso da EASA:
(1) Os alunos são todos importados para a base de dados (curso menor que 6 meses).
Ao importar o militar, defina sua situação
como “Aluno”.
Justifique o motivo pelo qual importa o
militar como “Realizando curso ou
estágio inferior a 6 meses”.

A linha referente ao importado terá uma cor sépia, para diferenciá-lo dos demais militares da OM:

Esses dois foram
importados. Note que
eles vêm sem função
(ícones vermelhos).
ATENÇÃO: Nem todas as escolas
necessitam importar seus alunos, como
por exemplo, ECEME, AMAN...

(2) Agora é só definir a função de cada aluno, nada mais do que definir o curso de cada um.
Temos as seguintes funções para o exemplo da EASA:
Al CAS Inf
Al CAS Cav
Al CAS Art
Al CAS Eng
Al CAS Com

Cada função aqui mostrada representa, também, o
curso. A situação é análoga para todas as outras escolas:
Al CAS Inf
Al CAS Cav
Al CAS Art
Al CAS Eng
Al CAS Com







Curso de Infantaria
Curso de Cavalaria
Curso de Artilharia
Curso de Engenharia
Curso de Comunicações

Clicar no ícone “Atribuir Função”, referente ao militar...

Clicar aqui!

Certifique-se de que o militar
SEJA UM ALUNO da escola.
escolha “Aluno”.

Clicar aqui para escolher
a “função” do aluno...

Atenção especial deve
ser dada aqui:
Selecione “Funções de
Aluno da OM”. Isto irá
listar APENAS OS
CURSOS QUE
FUNCIONAM NA SUA
ESCOLA.

Em seguida, basta dar
UM CLIQUE em cima da
função do aluno (o
curso dele).
Após escolhida a função, o sistema retornará à tela anterior para que você possa gravar a alteração.
Depois de gravar, a linha alterada passará para a cor VERDE (Aluno da OM) ou VERDE-CLARO (aluno
importado)...

Após colocar a função de
aluno, a linha ficou verde.
Após fazer isto para todos os alunos, estarão concluídas as ações do Gestor OM. Futuramente iremos
ver que existe um conjunto de competências obrigatórias para cada curso, todas já pré-definidas
pela própria escola/DECEx.
As próximas ações devem ser executadas pelo Gestor Escolar.

2. AÇÕES DO GESTOR ESCOLAR
a. Gerenciar militares
Depois de efetuar o login, o Gestor Escolar aciona o menu “Administração, Recursos Humanos”. A tela
abaixo será aberta...

A lista vem em branco. Então,
clicando no botão “Listar todos”...

Abre esta tela para
selecionar o curso...

Após selecionar o curso, clicar no botão
“Pesquisar”, em seguida o sistema trará
os alunos daquele curso.

...e o Gestor Escolar
somente visualiza os
alunos dos cursos em que
ele figura como gestor.

...e ainda tem a opção de
imprimir a lista de cada curso
onde figura como gestor...

b. Criar um processo
Depois de efetuado o login, o Gestor Escolar aciona o menu “Avaliação, Tarefas do
Gestor OM, Gerenciar Processos de Avaliação”. E poderá criar somente processos
do tipo SIE (Somativa Interna Escolar).

O Gestor Escolar possui as mesmas tarefas do Gestor OM, apenas nos processos em que lhe diz
respeito. Depois de acionado o menu “Gerenciar Processos de Avaliação”, o Gestor Escolar VERÁ
APENAS PROCESSOS DO TIPO SIE, e somente os seus processos. Por exemplo, O Gestor Escolar do
Curso de Infantaria não tem acesso aos processos do Gestor Escolar do Curso de Cavalaria, a menos
que esse gestor esteja acumulando as duas funções.
Clicar aqui para criar
um novo processo.

Clicar aqui para listar
todos os processos.

Diferentemente de outros
processos, a Escola poderá criar
tantos SIEs, quanto necessário.
O Gestor Escolar vê apenas
os seus processos SIE.

As ações são análogas a
todos os outros processos.

Ao tentar criar um processo que
não seja SIE, o sistema não deixa. O
GESTOR ESCOLAR SÓ TEM
PERMISSÃO PARA CRIAR
PROCESSOS DO TIPO SIE.

A tela a seguir mostra o Gestor Escolar
criando um processo SIE (clicou no botão
“Criar processo...”):

O Gestor vê apenas
os SEUS cursos.
Ao definir o curso, o sistema
já atribui, automaticamente,
o homologador.

Nesse ponto, eventualmente, o Gestor Escolar
poderá se deparar com esta mensagem...

Se isto ocorrer, solicite
ao Gestor de sua OM
que defina o
Homologador Escolar
para o(s) seu(s)
curso(s). O sr(a) poderá
acumular essa função,
se o Cmt OM assim o
desejar.

Terminou a configuração, o gestor clica em SALVAR O PROCESSO. Sua próxima tarefa seria a
confecção da árvore de avaliação.

Nesse ponto, o processo foi
criado com sucesso.

c.

Criar a Árvore de Avaliações
A Árvore de avaliações da escola (qualquer escola) pode ser confeccionada em duas opções:
- AVALIAÇÃO ESCOLAR DOS INSTRUTORES e
- AVALIAÇÃO ESCOLAR LATERAL
Durante a confecção da árvore (ou árvores), a Escolar-Instrutores é montada no PASSO 1 e a
Escolar-Lateral no PASSO 2. Os dois passos não são rigidamente obrigatórios (você pode ter um SIE
com apenas avaliações dos instrutores, ou apenas as laterais, ou os dois tipos). Lembrar que este tipo
de avaliação não leva em conta o Posto/Graduação do aluno, e sim o curso. Portanto, pode ocorrer
que um instrutor ou aluno avalie um militar mais antigo que ele.
PASSO 1 - Montar a árvore do Instrutor
O Gestor Escolar clica no menu
suspenso “Configurar Avaliações”...

Para a montagem desta árvore de avaliações,
foi utilizada a ECEME como exemplo.

Nesta tela (PASSO 1), o Gestor escolhe qual
instrutor vai avaliar. O processo aqui é idêntico ao
FIV/SIV. Perceba que a lista de instrutores consta
apenas dos militares que possuem o PERFIL DE
INSTRUTOR da Escola como um todo.

Depois que eu selecionei o INSTRUTOR, a lista
da esquerda (avaliados) foi populada com
todos os alunos da escola QUE POSSUEM
PERFIS ALUNO e AVALIADO e somente os
alunos CAEM ANO 1 (curso referente ao Gestor
Escolar logado, no momento). Estamos
montando um processo para os alunos desse
curso “ECEME – ALUNO CAEM ANO 1”).

Todos os alunos do CAEM ANO 1 !!!

Em seguida, como num processo FIV/SIV, defina quais alunos serão avaliados pelo instrutor
selecionado, clicando e arrastando, um por vez, da ESQUERDA para a DIREITA. Cada arrasto CRIA
UMA AVALIAÇÃO para o aluno dentro do processo. O instrutor só poderá iniciar a avaliação dele
depois que o gestor DISPONIBILIZAR o processo. CLICAR E ARRASTAR UM POR VEZ!
Cada aluno poderá ser avaliado até três vezes, uma para cada instrutor selecionado, até atingir esse
limite. Ao arrastar PARA O LADO ESQUERDO, o sistema irá apagar a avaliação escolar já executada
referente ao aluno no processo, mesmo que ela já tenha sido homologada. Toda operação realizada
nesta tela será automaticamente gravada na base de dados. Caso o gestor não consiga concluir a
operação, ele poderá voltar a qualquer momento e continuar o serviço. Abaixo, vemos um exemplo
do Cel ANTONIO PRADO, que irá avaliar os alunos BARACHO, BATISTA, BOGONI e BOTELHO

A partir daí, o Gestor Escolar ainda terá a opção de criar a árvore Escolar-Lateral, ou simplesmente
clicar no botão “Concluir”, caso em que o Cmt Escola determinou que não fosse feito a lateral com os
alunos. Ao clicar no botão “Concluir” estaria, teoricamente, terminado o serviço. Entretanto, o
Gestor Escolar poderá voltar ao processo, a qualquer momento, a fim de continuar o seu trabalho ou
para realizar modificações.

O botão “Ajuda”, situado à
esquerda das listas, apresenta uma
tela contendo algumas orientações,
veja:

PASSO 2 - Montar as árvores da Avaliação Escolar Lateral
Para criar a árvore de avaliação Lateral-Escolar, o gestor clica no botão “Escolar Lateral (Passo 2)”.
Lembrar que este tipo de avaliação não leva em conta o Posto/Graduação do aluno, e sim o curso.
Como num SIL, montar grupos de três a cinco alunos. Ao entrar no módulo, o sistema já disponibiliza
o Grupo nº 1 (em branco ou não). Abaixo vemos como a tela se apresenta, quando ainda não foi
criado nenhum grupo.

Perceba que o GRUPO Nº 1 está pronto
para ser confeccionado (a lista da direita
está em branco).

A exemplo da avaliação escolar-instrutores, a
lista da esquerda (avaliados) consta de todos
os alunos da escola QUE POSSUEM PERFIS
ALUNO e AVALIADO e somente os alunos
CAEM ANO 1 (lembre-se que estamos usando
a ECEME como exemplo, e curso “ECEME –
ALUNO CAEM ANO 1”).

Caso um grupo tenha sido montado em
momento anterior, veríamos o grupo nº 1
com a lista da direita preenchida, visto
que é SEMPRE o grupo nº 1 que se
apresenta ao abrir o módulo.
Veja que agora não há indicativo de “quantas
vezes o aluno foi avaliado”, pois na avaliação
escolar-lateral não faz sentido essa indicação.

Clicar e arrastar da ESQUERDA para a DIREITA. No terceiro arrasto, inicia-se a criação da árvore
propriamente dita, quando serão criadas, nesse caso, 6 avaliações. O sistema permite até cinco
arrastos em cada grupo. No quinto arrasto, serão criadas 20 avaliações - TODOS AVALIANDO TODOS
DO GRUPO.
Quando terminar o 1º grupo, o sistema irá permitir a criação do 2º grupo, desde que haja, no
mínimo, 3 alunos que ainda não foram arrastados, e assim se suceder-se-á até que termine com a
lista da esquerda em branco. Ao arrastar o 3º aluno para a DIREITA, o sistema já habilita o botão
PARA CRIAR o segundo grupo...

Abaixo, vemos a montagem do segundo grupo...

Quando o grupo atinge o limite de 5, a lista da esquerda fica inabilitada, para não permitir novos
arrastos...

Veja que a lista da esquerda foi INABILITADA quando a lista
da DIREITA atingiu o limite de cinco. O Gestor Escolar tem
agora a opção de criar novo grupo ou concluir.

Evidentemente, se a OM não possui quantidade de alunos em um mesmo curso suficiente para a
Avaliação Escolar Lateral, a OM estará desobrigada de realizar essa avaliação para o curso em
questão.
O gestor pode realizar o serviço, fechar a tela e retornar. Quando retornar, a lista será mostrada no
ponto onde parou (o sistema grava e permite alterações futuras).
Ao arrastar PARA O LADO ESQUERDO, o sistema irá apagar todas as avaliações escolares laterais
referentes ao aluno no processo, mesmo que elas já tenham sido HOMOLOGADAS! Portanto,
cuidado ao realizar essa operação.
PRONTO!
O próximo passo é habilitar o processo para que os avaliadores avaliem.

...aqui!!!

3. AÇÕES DO AVALIADOR
Daqui em diante, tudo normal, como num FIV/SIV.
Veja abaixo a avaliação ESCOLAR-INSTRUTOR que o Cel ANTONIO PRADO vai fazer do BARACHO...

O Cel ANTONIO PRADO logou e foi ver quais os militares
que tinha de avaliar. E apareceu o Ten Cel BARACHO.
Certamente porque ele é instrutor da turma dele!

Realizando a avaliação...

ATENÇÃO MAIOR DEVE SER DADA AQUI:
Veja que as competências específicas ressaltadas com
cores diferentes são as ESPECÍFICAS DE ALUNO CAEM
ANO-1 e foram colocadas ali por solicitação da escola (no
caso, a ECEME). Veja que o aluno BARACHO está cursando
CAEM ANO 1.

E a lateral?
A seguir, veja como se apresenta um aluno avaliando outro aluno.
O aluno CARDOSO logou e, segundo a árvore montada, tem que avaliar os seguintes alunos do seu grupo
(neste caso o grupo 2): CARLOS MARIO, PLUM e RAMIREZ (por acaso esse grupo possui apenas quatro
alunos) – Veja abaixo que os quatro estão lá para o CARDOSO avaliar!

4. AÇÕES DO AVALIADO
O avaliado não vê as avaliações escolares, nem as laterais, nem as dos instrutores.

5. Ações do HOMOLOGADOR
Para homologar, as situações são idênticas aos processos FIV/SIV.

CONCLUSÃO
A Avaliação Escolar está pronta para ser usada no SGD, conforme foi visto neste tutorial, a equipe da
DAPROM trabalha diuturnamente no desenvolvimento do projeto, no intuito de aperfeiçoar cada vez mais o
sistema, deixando-o mais intuitivo. Entretanto, o sucesso só será plenamente atingido se todos os seus
usuários, do primeiro escalão até a ponta da linha, puderem interagir, enviando sugestões e/ou correções.
A DAProm agradece as contribuições.
Avaliar para Evoluir!

