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Guia para criação de Avaliações 
 
O objetivo deste guia é apresentar aos usuários os recursos do UNI-MESTRE direcionados a toda 
instituição no que diz respeito às estatísticas de avaliações (pesquisa).  
 
Criando Avaliações. 
 
Para melhor compreensão da estrutura em que ira fazer a pesquisa é interessante que já se 
tenha esboçado as questões a ser pesquisadas. 
 
Acesse o UNI-MESTRE on-line, na guia avaliações. Para criar uma nova, clique em 
Cadastro de Avaliações em seguida vai aparecer uma lista das avaliações e no botão 
Nova avaliação é criada a estrutura principal da avaliação. 
 
Configurando uma Avaliação. 
 
Parametrização.  
 
Código não precisa ser preenchido, pois o sistema gera automaticamente. 
Descrição coloca-se o tema da Avaliação. Ex.: Avaliação Institucional 2006. 
Observações, serve para descrever um pequeno texto, para o pesquisado. Ex. “As 
informações desta pesquisa serão anônimas.” 
Mensagem final, serve para descrever um pequeno texto, para o pesquisado quando 
terminado a Avaliação. 
Data de Início e Data Fim, refere-se ao início e fim da pesquisa. 
Tipo de apresentação, Pode ser apresentado uma questão por vez, grupo a grupo 
demorando um pouco para sincronismo dos grupos e apresentado tudo em uma mesma 
tela demorando um pouco para carregar as questões (formulário). 
Voltar questões, significa se habilita ou não para o aluno responder uma questão. 
Permitir responder a avaliação após ter concluído uma vez. Permite o pesquisado 
responder quantas vezes quiser até o prazo de encerramento. 
Gabarito.  Apresenta para o Pesquisado o resumo do que ele respondeu, ao concluir as 
respostas das questões. 
Disponível, coloca e tira do ar no site a avaliação.  
Permitir visualização dos resultados por parte dos pesquisado.  Permite o 
pesquisado depois de concluído a visualização do que respondeu. 
Data dos Resultados para os pesquisados. Se a opção acima for SIM. 
Permitir visualização  dos resultados pelos avaliados. Permite o avaliado de concluído 
a pesquisa, visualizar o do que os pesquisados responderam. 
Data dos Resultados para os avaliados: Se a opção acima for SIM. 
 
De um Enviar>> para criação da avaliação.  
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Configuração e inclusão de Alternativas pré-definidas. 
 
Serve para Cadastrar as alternativas como padrão a ser usadas nas questões dentro de 
cada Grupo. Ex. Nota de 1 a 5. 
 
 
Clica-se em inserir grupos de Alternativas -> Coloque um nome Ex. Nota de 1 a 5  
Assim irá listar o grupo Criado. 
 
Clica-se em alternativas e comesse inserir as alternativas. Logo que descrita clique em 
enviar e ensira as outras. 
 
 
Configuração dos Grupos de Questões. 
 
Onde é Criadas as subdivisões das questões Relacionadas a certo assunto. Exemplo: 
“ Avaliação do Professor” 
“Avaliação da Cantina” 
.... 
 
Pode ser importado um grupo já existente de uma avaliação anterior ou criar um novo 
Grupo. 
 
Clicando em um novo grupo, Coloque a descrição “Avaliação do Professor”, no campo 
observações Coloque um breve comentário sobre o que o pesquisado ira responder. 
 
Enumeração das questões é a forma que ira ser visto, em cada Questão do Grupo. 
“ 1) assiduidade do professor” 
         .. nota 1 
         .. nota 2  
  2) a forma que apresenta o conteúdo”  
 
Repetição  
Escolha o contexto que ira ser repetido Ex. Professor, disciplina... 
 
Filtro de Repetição. 
 No caso de um professor ou disciplina ira ser repetido conforme as disciplinas matriculadas 
do aluno. Obedecendo a um critério de  situação.  
 
Dê um enviar para concluir o cadastro do grupo. 
 
 
Cadastramento das questões do Grupo. 
 
Na lista de grupos clique em questões. 
 
Em Nova Questão irá ser cadastrado a mesma no campo descrição. Ex. De uma nota em 
relação à assiduidade do professor. 
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Enumeração das Alternativas. 
 
Será colocado a forma que as alternativas será apresentada.  Ex. 

1) De uma nota em relação à assiduidade do professor. 
a) nota 1 
b) nota 2  
c) nota 3  
d) nota 4  
e) nota 5 
 
 
 

Tipo  das Alternativas. 
 
No caso acima seria afirmativa. 
 
Grupo de alternativas. 
 
Nota de 1 a 5    OBS.: Criado no grupo de alternativas pré-definidas. 
 
Forma de visualização. 
 
Vertical: a) nota 1  
              b) nota 2 
              c) nota 3 
              d) nota 4  
              e) nota 5 
 
Horizontal: a)nota 1   b) nota 2    c) nota 3    d) nota 4   e) nota 5. 
 
(números de alternativas por linha = 5) 
 
 
Dê um enviar para Salvar a questão. 
 
 
APARTIR DAÍ JÁ PODE SER CONCLUÍDA O PROCESSO DE CADASTRAMENTO DE 
GRUPOS/QUESTÕES E ALTERNATIVAS. 
 
O próximo passo é incluir os grupos de pesquisadas. 
 
 
 
Inserindo Avaliadores.  
 
Em Lista de Avaliações -> Avaliadores 
É onde o administrador principal da avaliação determina quem pode fazer ou alterar as 
avaliações. Colocando seu código de pessoa. 
 
Inserindo Pesquisados. 
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Em Lista de Avaliações -> Pesquisados  
É onde e inseridos os Grupos de pesquisados. Ex. Estudantes, professores etc... 
 
Para incluir clique em Novo grupo,  coloque uma descrição de acordo com o tipo de 
Grupo escolhido abaixo. 
Coloque como disponível e de um Enviar. 
 
Apartir daí o Grupo irá ser criado. Clique em Membros para adicionas as pessoas a serem 
pesquisadas. Podem ser inseridos pesquisados de um a um ou buscar uma lista de 
pesquisados. Para lista de pesquisados coloque os filtros conforme necessidade. (exemplo: 
Departamento : 1  ... conforme a busca na lupa ao final da linha, coloque o número direto e 
dê um enviar. 
 
APARTIR DISTO JÁ PODE SER TESTADO E COLOCADO EM EXECUÇÃO A AVALIAÇÃO. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


