
ENCONTRO DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
TUTORIAL PARA AVALIAÇÃO DE TRABALHOS 

 

 

1) Acessar o link: http://150.165.209.2/enicufpb -> Clicar na opção ENTRAR;  

2) Informar usuário e senha: 
O usuário e senha é o seu CPF (caso ainda não tenha alterado em algum momento). Assim que 
entrar no sistema faça a alteração da senha clicando na opção OUTROS -> ALTERAR SENHA. 
Caso não esteja conseguindo, enviare-mail para rogerio@propesq.ufpb.br informando CPF e nome 
completo. 
Obs.: Só precisa entrar com usuário e senha quem for avaliar. Quem não for avaliar não precisa. 

3) Clicar na opção AVALIAÇÕES: 

 
4) Para o preenchimento do questionário de avaliação, com o cadastro das notas, o avaliador deve 

clicar no código do trabalho: 

 

5) Uma tela com informações sobre o trabalho abrirá. Basta clicar nas abas. 

 
As notas estão disponíveis na aba NOTAS. 

 
6) Um botão de salvar estará habilitado no dia da avaliação: 

 
Obs.:Não se esquecer de clicar nesse botão para salvar as notas no sistema. 
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7) Uma tela com informações sobre o trabalho abrirá. Basta clicar nas abas. 

 
As notas estão disponíveis na aba NOTAS. 

 
8) Um botão de salvar estará habilitado no dia da avaliação: 

 
Obs.:Não se esquecer de clicar nesse botão para salvar as notas no sistema. 

9) Caso queira indicar o trabalho para premiação, basta escolher a opção SIM no campo “INDICA PARA 
PREMIAÇÃO?”. 

10) Salvar as notas clicando no botão SALVAR NOTAS. 
Atenção: As notas só poderão ser lançadas no mesmo dia da apresentação. 

 
OBSERVAÇÕES FINAIS: 

• Será disponibilizado na sala um netbook para acesso ao questionário de avaliação. Caso o professor 
disponha de celular ou tablet solicitamos que o leve uma vez que dispomos de dispositivos 
insuficientes para atender a todos. 

• Faça o possível para estar em sala no primeiro horário do turno; 

• Para suporte ao sistema enviar e-mail para rogerio@propesq.ufpb.br; 
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