TUTORIAL – ACESSO AOS RESULTADOS POR ESTUDANTE (TCT)
1º PASSO: acessar o site http://www.saero.caedufjf.net/

2º PASSO: clicar em “RESULTADOS”

3º PASSO: clicar em “Estudante (TCT)”
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4º PASSO: clicar no botão “Abrir Resultados”

5º PASSO: inserir usuário e senha

6º PASSO: selecionar o resultado desejado
Usuário secretaria - selecionar, no mínimo, os níveis “Projeto”, “Etapa”,
“Disciplina” e “Rede”. O preenchimento dos demais níveis, nesta tela, é opcional.
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Usuário escola – selecionar os níveis “Projeto”, “Etapa”, “Disciplina” e “Turma”, os
demais níveis são preenchidos automaticamente pelo sistema, uma vez que o login
das escolas só permite o acesso aos seus próprios resultados.

7º PASSO: escolher a forma de gerar os resultados
Além da opção “Gerar Resultado Site”, também está disponível a opção “Gerar
Resultado Excel”. Essa última, permite o download dos dados no formato planilha.
Gerar Resultado Site (para visualizar os resultados, em uma página HTML,
direto no navegador)

Gerar Resultado Excel (para visualizar os resultados em uma página HTML)
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Observe, a seguir, as informações disponíveis nos resultados por Estudante (TCT)
A Hierarquia selecionada identifica o Resultado em visualização e,
se o usuário tiver acesso, fornece o resultado de níveis anteriores.
Proficiência do estudante

Para tanto, basta selecionar o nível desejado

na disciplina
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No exemplo anterior, o Resultado por Estudante preenche toda a tela.
Quando isso não ocorrer, role a barra de rolagem vertical da direita, e em
seguida a barra horizontal para visualizar todo o conteúdo disponível

Role verticalmente até o fim, para visualizar outra barra de rolagem
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Além dos resultados no nível de estudante o usuário tem, ainda, a
possibilidade de acessar os demais níveis de agregação dos dados, tais
como: Rede, Regional, Município e Escola. Nesse tipo de filtro, os
resultados estão dispostos em percentuais de acerto dos itens
relacionados a cada descritor.
Para acessá-los, basta escolher, na linha Hierarquia selecionada, o nível
desejado.
IMPORTANTE: A última coluna desses resultados Total (%), apresenta o
percentual total de acerto no teste, sem distinguir os descritores. Esse
cálculo é feito com base na relação da soma de todos os itens do teste e
da soma total dos itens acertados.
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