
Cirandar: rodas de investigação 
desde a escola 

Bem vindo ao Tutorial para envio 

das contribuições ao relato de sua 

dupla de leitura! 



Através do e-mail “Notificação de Trabalhos – Cirandar: rodas de investigação 

desde a escola 20XX” encaminhado por “Sistemas FURG”, você terá acesso 

ao relato de sua dupla de leitura.  



Para realizar a leitura do relato de sua dupla, você deve clicar sobre a opção 

“Avaliar trabalhos”, conforme destaque no exemplo da imagem abaixo: 



Após clicar sobre “Avaliar trabalhos”, você será encaminhado para página do 

Sistemas de Inscrições – SInsc, onde você deve clicar sobre a opção 

“Avaliar”, conforme exemplo na imagem abaixo: 



Após selecionar “Avaliar”, você direcionado a área contendo o relato de sua 

dupla de leitura. Para acessar o relato de sua dupla, você deverá clicar sobre a 

opção com destaque em vermelho na imagem abaixo: 



Ao ter clicado sobre a figura destacada anteriormente, você terá acesso ao 

“Formulário de Avaliação”, onde o download do relato de sua dupla é acessado 

ao clicar sobre a imagem em vermelho: 



Após o download e desenvolver a leitura do relato de sua dupla, você deverá 

preencher o campo “Comentários” através da escrita de uma carta à sua dupla 

de leitura contendo suas contribuições (Mínimo de 5.000 caracteres com 

espaço, em torno de 1 página completa). 



Após preencher o campo “comentários” com a carta, clique sobre a opção 

“Salvar avaliação”, conforme exemplo na imagem abaixo: 



Recomendamos a escrita de sua carta 

em um documento de Word e após 

copie o conteúdo para o campo 

“Comentários”. Evitando assim a perda 

de sua escrita caso haja desconexão da 

internet.  



Parabéns!!! 

Se você realizou todos os passos 

apresentados em nosso tutorial, você 

realizou com sucesso envio da leitura 

crítica para sua dupla em nosso 
evento! 



Obrigado 

 Não esqueça que a participação em 

todas as etapas, realização de todas as 

atividades do processo de formação e  

presença no evento final na FURG são 

condições para o recebimento da 

certificação. 


