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Link para acesso: sistemas.intercom.org.br



O login e senha é o mesmo que você cadastrou para 

acessar o sistema de associados, de inscrição etc.



Após se logar, clique em ‘Acesse’ no box ‘Área do Avaliador’



Em seguida, clique em ‘Acesso aos trabalhos designados para...’



Ao acessar a área do avaliador, aparecerá esta página.



Nesta coluna, fica o título do trabalho.
Clique no título do trabalho para visualizar o relatório.



Ao clicar no título do trabalho, aparecerá os dados do relatório 
do trabalho, inclusive autor, coautores, IES e Ano 

letivo/calendário etc.



Nesta coluna, fica a ‘Modalidade’ para onde o trabalho foi 
enviado



Aqui fica o status atual do trabalho que está sendo avaliado



Como o trabalho ainda não foi avaliado, não temos a média



Se o coordenador alterar o status para ‘Aceito’ ou ‘Recusado’, as 
funções de avaliação será desativadas, para não haver troca nas 

notas finais.



Aqui, você acessa o link para o produto. Ao abrir o PDF, vai estar 
linkado o acesso para um repositório on-line.



Ao clicar no botão ‘PDF’, por padrão, abrirá o arquivo do trabalho 
no próprio navegador. Isso pode alterar, dependendo da 
configuração do seu computador para abertura de PDFs.



Aqui, caso necessário, o avaliador pode enviar mensagens para o 
coordenador e/ou receber mensagens do coordenador.



Ao clicar na opção ‘Mensagem para Coordenador’, abrirá uma caixa 
para você enviar mensagens. Veja na imagem que já tem um 

exemplo de mensagem enviada pelo coordenador. Note que a data e 
a hora ficam registradas.



Por último, fica o ‘Status Avaliador’



Aqui, você vai dar as notas para cada um dos critérios de 
avaliação dos trabalhos. As notas são de 0 a 10, havendo 
números quebrados, para facilitar o desempate entre os 

classificados.



Dada as notas e a justificativa, basta clicar em ‘Atualizar’



Após clicar em ‘Alterar’, a página é carregada imediatamente e o 
status do avaliador muda, e a média da avaliação fica disponível.



FIM


