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PROVA INTERDISCIPLINAR 
Regras de Ensalamento 

 
 

O processo de ensalamento permite o vínculo entre os alunos que farão parte da 
avaliação institucional, organizando os espaços em que farão as avaliações. 

Para este processo, inicialmente é necessário realizar o cadastramento das salas e 
feito isso, a criação das regras de ensalamentos para organizar os alunos em cada espaço. 

 

 
 
 
CADASTRO DE SALAS 
 
São criadas neste espaço, as salas da instituição informando a quantidade de vagas 

existentes em cada uma. Para alterar um registro gerado, utilize a opção editar. Para criar 
uma nova sala, clique na barra superior em “INSERIR”. 

 
Na alteração/inclusão de um registro preencha: 

 
Código Informação preenchida pelo sistema sequencialmente na criação de um registro 
Identificação da Sala Nome da sala, código de identificação desta. Ex.: “A-01” 
Qtd de vagas Quantidade de carteiras disponíveis para uso nesta sala 
Ativo Indique entre SIM ou NÃO se a sala esta ativa e disponível para uso 
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REGRAS DE ENSALAMENTO 
 
As regras de ensalamento permitem gerenciar, quais alunos devem ser vinculados 

a cada ambiente disponível. Com base nessas criações de regras, os alunos serão alocados nas 
salas, fixando este ponto como local em que realizará a prova interdisciplinar. 

 
Exemplos de necessidades de ensalamento: 
- Instituições com turmas matutinas e noturnas, cujas salas que serão usadas são as mesmas; 
- Instituições com mais unidades, definindo quais cursos/turmas ficarão em cada grupo de salas (regra 

para cada unidade); 
- Separação de aplicações de provas por data, definindo determinadas turmas para uma data, e outras 

para o dia seguinte usando dos mesmos espaços físicos. 
 
No cadastramento do ensalamento, clicar em editar para alterar uma regra criada 

ou na barra superior em “INCLUIR REGRA DE ENSALAMENTO” para gerar uma nova regra. Na 
alteração/inclusão de uma nova regra preencha: 

 
Ano Semestre Selecione o ano/semestre que a prova foi criada, esta mesma informação será usada para 

localizar matrículas apenas do ano/semestre equivalente 
Prova Dentre as provas disponíveis para o ano/semestre selecionado no item anterior, seleciona a 

qual prova está relacionado à regra de ensalamento 
Descrição Preencha um nome para a regra de ensalamento que será criada 
Data da Regra Informe a data em que a avaliação será a aplicada e o horário de início da atividade 
Turmas/Disciplinas Neste espaço, selecione as turmas/disciplinas que farão parte da regra de ensalamento* 
Salas Selecionadas Selecione apenas as salas que devem ser utilizadas para as turmas/disciplinas selecionadas 

no item anterior* 
Lógica - Processo Ensalamento 1 – Entre Várias salas | Organiza os alunos randomicamente 

permitindo que qualquer aluno fique em qualquer sala 
- Processo Ensalamento 2 – Usar sala da Turma | Prioriza uso da sala da turma que o 
estudante tem matrícula, priorizando uso deste espaço como local de aplicação da prova 

Ordenação - Ordem Alfabética | Organiza os alunos alfabeticamente 
- Código de Matrícula | Organiza os alunos por ordem de código 
Definida a regra alfabética ou por matrícula, o primeiro aluno do filtro usado ficará na 
primeira sala, o segundo, na segunda sala, e assim sucessivamente até usar todas as salas, 
quando volta a repetir o uso da primeira sala até o ponto em que, todos os alunos estiverem 
ensalados ou, esgotar a quantidade de vagas na sala. 

 
* Dicas de uso 
> Para enviar o(s) registro(s) selecionado(s) 
>> Para enviar todos os registros 
<< Para remover todos os registros 
< Para remover o(s) registro(s) selecionado(s) 

CTRL Com o CTRL clicado, podem ser selecionados mais de um registro, marcando-os aleatoriamente 
 

 
 
Após criar a regra, clique em Enviar para salvar. 
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Após criar a(s) regra(s), é necessário confirmar o processo de ensalamento dos 
alunos, alocando-os aos espaços desejados. Para isso existem duas opções: “Ensalar” e 
“Ensalamento Manual”. 

 
 
ENSALAR 
 
Após clicar nesta opção, aguarde. O sistema ira processar todos os alunos 

selecionados na “Turmas/Disciplinas” da regra, organizando-os nas “Salas Selecionadas”, 
respeitando a “Lógica” e “Ordenação” definidos. Este processo pode demorar, não feche seu 
navegador, aguarde até abrir uma nova janela com os alunos ensalados, conforme exemplo 
abaixo. 

 
 
Nesta relação, o sistema agrupará os registros na seguinte ordem: 
- Alunos Não Ensalados 
- Alunos Ensalados, separando por sala 
 
Os registros de alunos não ensalados, referem-se a avaliação como um todo, e não 

apenas ao filtro de disciplinas definido para a regra de ensalamento. Esta relação aparece sem 
registros quando, todos os alunos estiverem vinculados a alguma sala e organizados para o 
momento de aplicação da Avaliação Interdisciplinar. 

 
No exemplo abaixo, visualizamos nomes de alunos não ensalados, e nomes 

vinculado a duas salas: 
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ENSALAMENTO MANUAL 
 
Esta forma de ensalamento permite manualmente alocar os alunos às salas 

desejadas. Caso seja selecionado um aluno que já estava em outra sala, será 
automaticamente removido da sala anterior, vinculando-o a nova sala selecionada. 

 

 
 
Selecione entre as opções de “Adicionar” (alterando os alunos da sala) ou “Limpar 

Ensalamento”, retirando todos os alunos da sala desejada. 
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Na edição de um ensalamento, pode-se remover manualmente algum aluno 
específico ou, na barra superior, clicar na lupa, localizar o aluno que deseja vincular e clicar em 
“Adicionar”. 

 
 
VISUALIZAR 
 
A opção visualizar, abre novamente o relatório gerado após o ensalamento 

automático, exibindo todas as salas, alunos vinculados e nomes dos alunos não ensalados. 
 
 
AVISAR 
 
Ao clicar nesta opção, todos os alunos vinculados a esta regra de ensalamento, 

receberão um recado de notificação informando sobre a avaliação interdisciplinar e sobre a 
localização da sala em que deverá realizar a atividade. 

 
Sugerimos uso desta opção apenas após ter, gerenciado todas as regras de 

ensalamento e vinculado todos os alunos as salas desejadas. 
 
Confirmando o envio do recado, os alunos serão notificados, conforme modelo de 

recado parametrizado pela instituição. 
 
 


