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Objetivos: 
 

Esse guia demonstra a forma de utilização da Leitora de Gabaritos. Por ela é possível criar provas, 
inserir questões e gerenciar as alternativas assinaladas de cada acadêmico, permitindo que o sistema faça 
o fechamento da nota e atribuição da mesma na planilha de notas da turma. 
 
 

Acessando a Leitora de gabaritos 
 

A Leitora de Gabaritos está disponível em um executável diferente daquele utilizado para 
acessar o sistema acadêmico e financeiro. Se você ainda não possui o executável habilitado para a sua 
instituição, contate o Suporte Uninformare para adquirir o serviço. Estando ele instalado na sua estação 
de trabalho, execute-o e informe seu código de acesso e sua senha. 

 

 
 

O menu da Leitora é muito simples. São dois grupos principais, mais um de configurações 
gerais (que podem variar para cada instituição).  

 
 

 Provas 
 
Pela tela de provas, pode-se fazer o gerenciamento de cada uma das provas aplicadas aos 

acadêmicos. Na barra do lado esquerdo da tela, pode-se visualizar a(s) avaliação(ões) cadastradas. Na 
barra do lado direito aparecerão as informações ligadas a prova selecionada. Para inserir uma nova prova: 

1. Clique em  (localizado na barra inferior da tela); 
2. Informe o número da prova; 
3. Informe uma descrição para a prova; 
4. Informe em qual ano/semestre está avaliação vai acontecer; 
5. Informe a quantidade de vezes que devem ser digitados os gabaritos dessa prova (Para 

conferência – valor igual a 1 (um) se é desejo da instituição não fazer conferência; 
6.  -> Clique em Incluir na barra inferior da coluna para cadastrar uma ou 

mais disciplinas a prova selecionada; 
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7.  -> Feito o cadastro da prova e a seleção da(s) disciplina(s) que estão 
ligados a esta prova, é necessário cadastrar um gabarito (alternativas corretas); 

 
Obs.: Utilize a barra inferior para incluir, alterar, excluir, salvar ou cancelar um registro. Por este espaço 

também é possível anular uma questão de uma prova (marcar como correta para todos os alunos). 
 

8.  -> Selecione qual/quais turmas vão fazer esta prova. Também podem ser 

matriculados alunos individualmente pela opção . 
 
 

  Correções 
 
Ao clicar em correções, o menu vai se expandir, habilitando também as opções: 
 
VISUALIZAR: 
Neste espaço podem ser visualizadas as avaliações cadastradas, as turmas e alunos ligados à 

prova, ao lado dos alunos já aparecerão às notas finais, e se um aluno for selecionado, pode-se clicar em 
respostas e verificar quais alternativas foram assinaladas corretamente ou incorretamente. 
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Por este espaço é possível visualizar todas as avaliações cadastradas no ano/semestre 
selecionado no campo superior. Para cada avaliação, podem ser acessadas as guias: TURMAS, ALUNOS e 
RESPOSTAS. 

Na guia de alunos, pode-se visualizar a nota obtida por cada aluno na prova. Ao clicar duas 
vezes sobre o nome do aluno, o sistema direciona você para a guia de respostas, onde é possível alterar as 
respostas das questões. A Uninformare não aconselha correções por este espaço, mas sim eventuais 
correções que se façam necessárias. 

Também nesta tela a opção de . Ao clicar nesta opção é possível fazer o re-
calculo das notas informadas nos gabaritos. Feito o recalculo, o sistema questiona o usuário se deseja 
fazer a atribuição das notas (passar as notas da Leitora de Gabaritos para a planilha individual de notas). A 
qualquer momento esse procedimento pode ser feito (como atualização caso alguma nota tenha sido 
alterada). 

Sempre que as notas forem importadas para a Planilha Individual dos alunos, todas as notas 
serão alteradas (daqueles que já possuírem algum lançamento). Alunos com nota 0,0 ficarão com essa 
nota, alunos sem alternativas informadas, ficarão sem nota. As notas podem ser alteradas pelo On-Line (se 
liberada opção de alterações pela instituição), sendo que se um recálculo de notas for dado e uma nova 
atribuição de notas realizada, os valores voltarão a ser como os anteriores. 

 
CORREÇÃO MANUAL POR PESSOA: 
 

 
 

Por este espaço é possível fazer a digitação do gabarito por pessoa. Selecionando pela  de 
qual avaliação você deseja desejar o gabarito, em seguida informe o número da correção (na tela de 
cadastro de avaliações define-se quantas correções são necessárias para cada prova – a fim de fazer uma 
conferência dos dados informados). Informe também o código do estudante – ao lado aparecerão o nome e 
a turma que o acadêmico está matriculado. Abaixo, aparecerão as questões com os espaços dedicados ao 
lançamento do gabarito da prova. Durante a digitação, utilize a tecla ENTER para alterar entre as 
alternativas. Após a digitação da última questão, o gabarito será salvo e a tela automaticamente 
atualizada, abrindo espaço para o lançamento do próximo gabarito. 

 
 
CORREÇÃO MANUAL POR QUESTÃO: 
 
Pode ser feito também o lançamento de respostas por questão. Nesta tela, selecione uma das 

avaliações e o número da questão a ser digitada. Aparecerão todos os alunos ligados a esta prova, por 
onde será possível fazer a digitação das respostas de cada um.  

Dica: a digitação pode ser feita utilizando o teclado numérico, sendo 1 = A, 2 = B... 
 
 
INICIAR CORREÇÕES AUTOMÁTICAS: 
 
Apenas para instituições que possuem corretoras de gabaritos. Com o equipamento 

devidamente instalado, clique nesta opção para fazer a correção mecânica dos gabaritos. 
 
 

 Configurações 
 
Na guia CONFIGURAÇÕES > PARAMETROS pode-se definir os critérios adotados durante a 

correção dos gabaritos. São eles: 
 



 

UNI-MESTRE 
Sistema Integrado de Gestão Educacional 

 

www.uninformare.com.br Página 5 de 5 
 

• lg_clocks_identi -> Clocks são os retângulos localizados na parte superior dos 
gabaritos que são corrigidos pelos equipamentos de correção. Eles quem informam ao 
sistema o código do aluno ao qual o gabarito esta sendo transmitido; 

• lg_clocks_identi_opcoes -> Define a forma de disposição dos Clocks para gabaritos de 
correção mecânica; 

• lg_clocks_respos -> Informa a quantidade de resposta que estarão disponíveis no 
Gabarito; 

• lg_clocks_respos_config -> Define a forma de disposição dos Clocks de respostas para 
gabaritos de correção mecânica; 

• lg_somatorias_parciais -> Define se o sistema deve verificar somatórias de forma 
parcial; 

• lg_somatorias_parciais_config -> Define a condição para que a nota parcial seja 
lançada. Exemplo: NPC > NPI (ou seja, Número de Preposições Corretas tem que ser 
maior que o Número de Preposições Incorretas); 

• lg_somatorias_parciais_formula -> Formula a ser utilizada para fazer o fechamento 
das notas; 

• lg_somatorias_parciais_tipo -> Tipo de trato que as questões parciais devem possuir, 
podendo alternar entre  UNI (que é o tipo em que simplesmente a pontuação para 
uma questão parcial é percentual em relação ao número de acertos) e UFSC (neste 
tipo, a pontuação parcial obedece às regras da pontuação parcial da UFSC). 


