
 

 

Explore os relatórios de resultados 

  

Após a conclusão de uma avaliação, a plataforma AvaliA disponibiliza 

relatórios detalhados que instrumentalizam gestores, coordenadores de 

curso e professores para a identificação de pontos de melhoria nos 

processos de ensino-aprendizagem que permitem a criação de planos de 

ação para o crescimento e a evolução contínua de uma IES. 

  

Um dos principais relatórios disponibilizados é o Avaliação de 

Desempenho, localizado no menu esquerdo da plataforma, em Resultados e 

Relatórios >> Relatórios Institucionais. Este relatório apresenta a relação 

entre acertos e erros nas questões de uma avaliação, médias gerais e 

médias de questões objetivas ou discursivas, individualmente. Os 

dados são representados através de gráficos em barras horizontais, podendo 

agrupá-los em diversas perspectivas como: por instituição, período letivo, 

curso, período, turma, disciplina, aluno e bimestre.   



 

Além disso, o relatório disponibiliza a perspectiva “por questão”, que 

permite identificar os conteúdos que tiveram melhor ou pior 

desempenho entre acertos e erros em uma avaliação. Por exemplo, as 

questões que apresentarem uma alta quantidade de erros podem indicar que 

os conteúdos abordados por elas precisam ser revistos e melhor explorados 

para uma próxima aplicação. Da mesma forma que, se tiverem um alto 

índice de acertos, uma das hipóteses possa ser que o conteúdo foi muito 

bem explorado ou que o grau de dificuldade daquela questão esteja muito 

baixo para aquele público. 

  

 

Essas análises sempre podem ser aprofundadas e customizadas de acordo 

com os objetivos de cada IES. Lembrando que o relatório é de simples 

navegação, possibilitando clicar no item correspondente para avançar entre 

os níveis e detalhar cada perspectiva de maneira ágil. 

  

Quer saber mais sobre os relatórios do Avalia? Acesse o artigo em nossa 

base de conhecimento: CLIQUE AQUI 

  

https://grupoacx.zendesk.com/knowledge/articles/4411250523291/pt-br?brand_id=360003746492&utm_campaign=Tech%20Touch&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9_ijMKxXudS2u6yZGxZkdjociXwkj9vgjNTMVLlcpjijf3SLpgt-whk45a3BbeqpjH0e7u


Qualquer dúvida, procure seu consultor de implantação ou entre em contato 

conosco. 

 

 

 

 

 

 

 

A Plataforma A está preparado para ajudar pessoas e instituições a encontrarem respostas 
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