


Apresentação

O Sistema de Avaliação do Enex (SisEnex) é uma solução que visa automatizar; 
tornar mais eficiente e seguro o processo de avaliação do Encontro de Extensão 
da Universidade Federal da Paraíba. Ele consiste em um sistema de informação 
que possibilita a avaliação pelos servidores (docentes ou técnicos 
administrativos de nível superior) dos projetos que participarão do Encontro de
Extensão - ENEX 2020.



Docentes ou Técnicos(as) 
administrativos(as) aptos(as) a realizar 
uma avaliação da apresentação de um 

projeto no ENEX. Eles atuarão avaliando 
os vídeos ou as e-tertúlias, podendo 

editar, até o final do tempo definido, as 
notas atribuídas e sendo possível 

visualizá-las após o encerramento. 

Avaliadores

Quem são os Avaliadores?



Competências do Avaliador

Assistir às 
e-Tertúlias/Vídeos

Avaliar os Projetos



No SisEnex, o avaliador irá ...

Assistir o vídeo ou a 
apresentação na 

e-Tertúlia

Realizar a 
avaliação

Finalizar a 
avaliação

Acessar o link do vídeo 
ou da e-Tertúlia



Critérios de Avaliação
1. Demonstrou aspectos da interdisciplinaridade e interprofissionalidade?

2. Demonstrou a readequação do projeto para o período de atividades virtuais em decorrência da pandemia do 
coronavírus neste ano de 2020?

3. Demonstrou o público alvo do projeto (comunidade externa a UFPB)?

4. Demonstrou os objetivos e metodologia do projeto?

5. Demonstrou a contribuição da experiência extensionista na formação acadêmico-profissional e cidadã do 
discente?

6. Demonstrou o impacto social do projeto no tocante ao compromisso com a transformação de problemática 
social e  sua contribuição para empoderamento do cidadão, grupos, instituições, ONG’s e Organização 
Social?

7. O projeto contribui para o alcance dos Objetivos e Metas para o Desenvolvimento Sustentável (ODS)

8. Houve cumprimento do tempo designado para apresentação?



Qual dispositivo você utilizará para a avaliação?

Clique na imagem para ir direto ao tópico do seu interesse!

Dispositivo Móvel (Tablet ou Smartphone) Notebook / Desktop

ou







Baixar o Sisenex

CLIQUE AQUI CLIQUE AQUI

https://apps.apple.com/us/app/sisenex/id1477517297
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lumo.sisenex
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lumo.sisenex&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lumo.sisenex
https://apps.apple.com/us/app/sisenex/id1477517297
https://apps.apple.com/us/app/sisenex/id1477517297




Entrando no Aplicativo

LOGIN 



ENTRAR

Entrando no Aplicativo



AUTORIZAR 

Entrando no Aplicativo



TERMO DE USO

Entrando no Aplicativo



ACEITO OS 
TERMOS DE USO

CONTINUAR.

Entrando no Aplicativo



No Sisenex





Projetos Disponíveis

VISUALIZAR

ASSISTIR AO VÍDEO 



Avaliando

INSERIR NOTA



CONFIRMAR

Avaliando



EDITAR.

Avaliando



FINALIZAR AVALIAÇÃO. 

Finalizando a Avaliação



Reavaliando

REAVALIAR.





Avaliações 

AVALIAÇÕES

VISUALIZAR



XXIENEX@ACADEMICO.UFPB.BR

Dúvidas







Entrando no SisEnex

sisenex.ufpb.br



Realizando o Login

FAZER 
LOGIN



Realizando o Login

SIGAA

ENTRAR





Entrando em Projetos

PROJETOS



Projetos Disponíveis

VISUALIZAR (          )



Visualizando os vídeos

ASSISTIR AO VÍDEO



Avaliando

AVALIAR 

AVALIAÇÕES



Avaliação

até duas 
casas decimais

ENVIAR



Reavaliar

REAVALIAR



Reavaliar - Notas

REAVALIAR



Dúvidas

XXIENEX@ACADEMICO.UFPB.BR


