
Acessar a Área do Avaliador 

Para ter acesso à área do avaliador, é preciso que a organização do evento envie 

um convite pra você. O convite chegará por e-mail, e após aceitar o convite, você 

poderá acessar a plataforma como Avaliador do evento.  

Aceitando o convite 

Na caixa de entrada do seu e-mail, acesse o e-mail de convite e clique em Aceitar 

Convite. 

 

 

Realizando o cadastro 
Caso você não possua um cadastro na Even3, ao aceitar o convite, você poderá 

clicar em Criar minha conta.  

 



Para ter acesso à área do avaliador, é importante usar o mesmo e-mail que você 

recebeu o convite. Caso não queira usar esse e-mail, entre em contato com a 

organização para que eles enviem um novo convite para o e-mail correto. 

Acessando a Área do Avaliador 

Ao criar o seu cadastro e realizar o login, você será redirecionado à Área do 

Avaliador.  

Confira se você está na área correta e no evento correto (para alterar o evento, 

basta clicar em Meus Eventos): 

 

 

 

Emitir o parecer de um trabalho 

Na área do avaliador, localize o trabalho que deseja avaliar: 

 

Depois, clique em Emitir Parecer. É através deste botão que você relatará quais 

foram as suas avaliações acerca do trabalho. As opções de avaliação que irão 

aparecer em seguida podem variar de evento para evento. 

 

 



Se a avaliação for padrão 
Em Situação, você dirá se o trabalho foi aprovado, reprovado ou aprovado com 

ressalvas. 

 

Quando trabalho é avaliado como aprovado, ele será aprovado. 

Quando o trabalho é avaliado como reprovado, ele será reprovado. 

Quando o trabalho é avaliado como aprovado com ressalvas, ele será aprovado, 

mas precisará de mudanças que serão constatadas pelo avaliador. Essas mudanças 

precisarão estar no espaço Justificativa, que fica logo abaixo. (A opção de 

"aprovação com ressalvas" só ficará disponível se o organizador do evento ativar 

esta opção).  

Com tudo isso feito, é só clicar em Emitir Parecer e pronto :) 

A plataforma confirmará que o trabalho foi avaliado. 

Em caso de duvidas não exite em nos contactar: contato@sigaeventos.com.br 

contato@sigaeventos.com.br

