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MANUAL DE RESULTADOS
PÓS APLICAÇÃO:
•

Painel de resultado

•

Alunos

•

Provas e resoluções

•

Ranking Enem

•

Pontos fortes e a melhorar

•

Redação

•

Simulador Sisu
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Resultado
A primeira tela da plataforma mostra um gráﬁco, que somente ﬁcará disponível com
mais de 2 simulados da mesma serie esRver com o resultado ﬁnal liberado.

Os resultados são disponibilizados na plataforma após a liberação do resultado parcial.
Painel de Resultado:
A primeira opção é um painel que vai apresentar o panorama geral do colégio no
simulado.

Se clicar em detalhes os gráﬁcos irão mostrar a área selecionada, no caso a área
selecionada foi matemáRca, os gráﬁcos irão mostrar o resultado desta área.
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A informação de rodapé serve como orientação sobre a quanRdade de alunos inscrito
naquele ciclo, a quanRdade de alunos que ﬁzeram a prova de primeiro dia e a quanRdade de
alunos que ﬁzeram a prova de segundo dia.

Alunos:
Na opção de alunos o gestor conseguirá visualizar as notas dos alunos, caso o aluno
não apareça nesta tela existem duas possibilidades, ele pode estar com os cartões para
auditoria, neste caso as notas somente ﬁcarão disponíveis após a conclusão dela. Outra
possibilidade é que o aluno não tenha nenhuma nota, neste caso o aluno irá aparecer na opção
de alunos inscritos, mas não irá parecer a opção Alunos.

Provas e resolução:
Nesta opção o gestor terá acesso ao desempenho dos alunos em cada questão do
simulado, veriﬁcando o percentual de alunos que acertaram a questão no seu colégio e qual foi
o percentual de alunos que acertaram a questão no ciclo. Essa analise permite que o gestor
entenda quais questões Rveram baixo desempenho.
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O gestor tem ainda a opção de exporta as informações das questões apresentada no
simulado. Esse relatório ﬁca disponível somente após liberação do resultado parcial, não
prejudicando a aplicação do simulado.

Nessa mesma tela é possível veriﬁcar o enunciado da questão e a resolução comentada
escrita e em vídeo. Essa opção ﬁca disponível para o perﬁl acadêmico, para que o professor
possa interagir com ela.

5

Simulador ranking Enem:
Esta é a opção de simular sua colocação no ranking Enem, temos como base o Enem
2015, pois foi o úlRmo ranking divulgado.

O simulador irá apresentar as notas do colégio, sem nenhum ﬁltro especiﬁco, porém, o
gestor pode simular qual seria a colocação selecionando;
•

Seu estado

•

Sua cidade

•

Rede pública ou privada

•

Com ou sem nota de redação.

Pontos fortes e a melhorar:
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Esse relatório apresenta as melhores habilidades e as que precisam ser mais
desenvolvidas. O gestor pode alterar em habilidades e assuntos, e os pontos fortes, que são os
melhores e habilidades a melhorar. Caso o colégio tenha mais de uma série que realiza o
simulado, pode ainda ver esse relatório de forma geral do colégio ou por série especiﬁca.

Ao clicar em detalhes irá abrir uma tela com as informações da habilidade e quais
alunos estão naquela situação. O gestor pode ainda baixar a listagem dos alunos que
apresentou nesta tela.

Na tela de Pontos Fortes e a Melhorar, o gestor tem acesso a um relatório que mostra
as áreas, competências e habilidades que precisam de atenção.
Ao passar o curso nas competências ou nas habilidades, um pequeno texto explicando
o conteúdo destes itens aparecerá.

O gestor pode ainda exportar esses dados em forma de dois relatórios:
➢ Resumido com informações do colégio,
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➢ Detalhado com informações dos alunos.

Os pontos fortes de um aluno são: as três habilidades/assuntos em que o estudante
conseguiu a maior média de acertos em relação à média de acertos de todos alunos nesta
habilidade/assunto.
Os pontos a melhorar de um aluno são: as três habilidades/assuntos em que o
estudante conseguiu a menor média de acertos em relação à média de acertos de todos alunos
nesta habilidade/assunto.
Redação:
Analise de desempenho do colégio em redação, com comparaRvo com anota média do
ciclo.

Passando o mouse por cima do ponto de interrogação irá mostrar o descriRvo da competência
analisada.
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Simulador Sisu:
Essa opção ﬁca disponível exclusivamente na plataforma do aluno. Nesta ferramenta
ele tem oportunidade de conferir se suas notas se enquadram no curso desejado no SISU. As
notas podem ser alteradas para idenRﬁcar a nota necessária para entrar no curso. Para a
consulta precisa selecionar pelo menos um curso e o Rpo de cota.
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Na tela de resultado o aluno consegue visualizar se passaria ou não, a nota de corte da
universidade e sua nota no simulado.

Clicando na opção Detalhes, irá abrir uma janela com os detalhes do curso e a variação
da nora de corte durante o período de Sisu. Apresenta também o peso e a nota mínima de
cada área.

