INSTRUÇÕES PÓS-PROVA
SIMULADO ENEM – 2019
Os passos a seguir devem ser realizados após a aplicação do simulado.
LIBERAÇÃO DE GABARITO
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No menu esquerdo, acesse “Publicar gabarito”.

Ao clicar em “Publicar” o gabarito ﬁcará disponível na área dos alunos, e ﬁcará disponível para
download e impressão.

ENVIO DE CARTÕES-RESPOSTA
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Para evitar problemas no processamento dos cartões é fundamental seguir as seguintes
recomendações:
Os cartões devem ser escaneados e salvos para o envio.
Conﬁgurações:
• Resolução mínima da imagem: 150dpi;
• Formato do arquivo: JPEG, JPG, TIFF, PDF (os formatos TIFF e PDF podem conter
vários cartões no mesmo arquivo);
• Orientação: Vertical.
É muito importante seguir as recomendações acima para que não ocorra nenhum erro de
leitura ou reconhecimento dos cartões. Dessa maneira, conﬁra se a imagem gerada possui
todos os campos visíveis, está alinhada na folha e não possui marcas que comprometam o
código de barras.
Possíveis erros:
•

Código de barras ilegível: No código de barras contém informações como tipo de
prova, código da escola, dia de prova, código do aluno. Se esse código não estiver
presente, ou possuir alguma falha, não será possível a associação do cartão ao aluno.
Cartão com linha azul daniﬁcando o código de barras.

Cartão com código de barras incompleto ou com falhas.

Cartão com código de barras em perfeitas condições.

2

2

3

Para realizar o upload dos cartões temos duas opções:
- Envio dos cartões zipados;
- Envio dos cartões individuais (no máximo 15 cartões por vez)
Para o envio dos cartões ZIPADOS:
1. Crie o ZIP com as imagens dos cartões.
1.1. Clique com o botão direito do mouse na pasta na qual as imagens dos cartões foram
salvas;
1.2. Leve o cursor do mouse até a opção “Enviar para”;
1.3. Selecione pasta compactada;
1.4. Atribua o nome do arquivo de maneira que você consiga localizá-lo pela prova e série
avaliada. Por exemplo “Simulado ENEM 03 – 3 série”

No simulado desejado, no painel à esquerda, selecione “Envio de cartão individual/zip” em
“Correção”.
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Para o envio zipado, selecionar “ZIP” no menu superior.

Na tela de envio de cartões, clique em “Escolher arquivos” e então selecione o arquivo zipado
com os cartões que se deseja realizar o upload. Para isso, entre na pasta em que ele foi salvo,
selecione-o e clique em “Abrir”.

Clique em “Processar”. Você receberá uma mensagem de conﬁrmação do envio. Os cartões em processamento
serão alocados em uma ﬁla virtual, cujo tempo de processamento dependerá do quantitativo de outras
instituições que, simultaneamente, estão realizando o mesmo processo. Seus arquivos poderão ﬁcar na ﬁla
aguardando a ﬁnalização do processamento por um período entre 2 e 12 horas.
Após o término do processamento, uma mensagem é automaticamente enviada para o e-mail do usuário que
realizou o upload e, o status na plataforma é atualizado para “Processado com sucesso”. Durante o
processamento dos cartões, caso tenha ocorrido algum erro, haverá a indicação no e-mail do nome do arquivo e
o erro gerado para o mesmo.
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Você pode acompanhar o histórico de processamento. Em “Detalhes” você poderá ver o detalhe de status de
todos os cartões, se o processamento foi concluído com sucesso, se o cartão apresentava algum erro.
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O envio de cartões individuais é recomendado para a realização do upload de poucos cartões,
pois é necessário manter a plataforma aberta durante todo o processamento de transferência
dos cartões. Não será permitido o upload de mais que 15 cartões por esse modelo.
Selecione “Individual” no menu superior

Na tela de processamento de cartões, clique em “Escolher arquivos” e então selecione os
cartões que deseja realizar o upload. Para isso, entre na pasta em que os cartões foram salvos,
selecione-os e clique em “Abrir”.

Veriﬁque se as imagens constam na listagem e clique em “Processar”.
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Além do envio dos cartões as respostas poderão ser inseridas de forma manual.

Você deverá selecionar o cartão que deseja inserir as alternativas manualmente.

Após digitar as alternativas clicar em “Salvar”.

PROCESSAMENTO
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No menu esquerdo, acesse “Processamento” para ter acesso a liberação de resultado,
auditorias e histórico de processamento.

Clicando em “Mostrar/ocultar detalhes” você poderá visualizar a situação de cada cartão.
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Cartão Verde: Cartão foi digitalizado ou as respostas foram inseridas manualmente. Nesse caso constam os cartões
em branco, de alunos faltantes.
Cartão Amarelo: Quando o aluno não possuir cartão associado, nem respostas inseridas manualmente, e ainda
exisQrem cartões em auditoria.
Cartão Vermelho: Quando o aluno não possuir cartão associado, nem respostas inseridas manualmente, e não
exisQrem mais cartões em auditoria.
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Após o processamento de todos os cartões e liberação do gabarito você poderá alterar o
status do Simulado para resultado parcial selecionando “Liberar resultado parcial”.
Nessa etapa deve ser feita uma veriﬁcação das notas para que se necessário seja feita a
correção.

Para mais informações ou dúvidas no processo, entre em contato com o suporte através do e-mail
avaliacaosi.evolucional.com.br ou pelo telefone (19)3756-1642.

9

