
 

1- Sobre o público alvo da avaliação temos um quantitativo aproximado dos itens 3, 

4, 5 e 6? 

R: Aproximadamente 80 pessoas somando todos os itens 

2-  Sobre Produto 3 – Painel de Monitoramento: Painel on-line de acompanhamento 

diário do andamento do Curso de forma integrada ao Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). Pergunta-se: 

a.        O Painel de monitoramento deverá apresentar um dasborad com acesso restrito, 

por nível de usuário? 

R: Não, haverá apenas um nível de acesso. 

b.        Quais as fontes de dados do Painel a serem consideradas? Estamos considerando 

o cadastro de alunos, tutores, bem como os logs produzidos a partir da interação dos 

alunos e tutores na plataforma AVA. Além destes, mais alguma fonte de dados? 

R: Não. 

c.        Qual a plataforma AVA, bem como, o sistema operacional, linguagem de 

programação, e base de dados utilizados pelo CONASEMS? 

R: A plataforma AVA é um código fonte próprio desenvolvido a partir da linguagem 

de programação Ruby on Rails. O banco de dados da aplicação é MySQL e o do 

tracking (onde ficam as informações sobre presença, visualizações, engajamento) é 

em MongoDB). 

3-       Produto 4 – Relatórios sobre Painel de Monitoramento: 3 (três) relatórios a 

serem entregues após as rodadas de entrevistas e análise dos dados, compondo ao 

final um relatório integrando as três rodadas de entrevistas 

a.        Os bancos de dados gerados no painel precisarão ser integrados ao banco de 

dados na plataforma AVA? 

R: Não há a necessidade de integração, a não ser que a empresa ofertante tenha 

interesse em integrar os dados da avaliação com a plataforma AVA. Os dados da 

avaliação podem ser disponibilizados na plataforma a partir de documentos office 

ou PDF para que alunos e tutores tenham acesso, mas não necessariamente 

precisam estar vinculados ao banco de dados do AVA. 

4-       Produto 5 – Questionário de Avaliação de Conhecimento: Desenvolvimento de 

um questionário integrado ao AVA, de avaliação do conhecimento prévio e do 

conhecimento pós-curso com o objetivo de ser respondido por todos os alunos 

a.        O escopo do referido produto contempla apenas o desenvolvimento do 

questionário ou será preciso prever, um sistema para aplicação do questionário, envio 

de links, controle dos respondentes, processamento, análise e relatório? 

R: Para esse produto a empresa ofertante precisa prever o desenvolvimento do 

questionário, análise dos dados e relatório. O sistema de aplicação e processamento 

será desenvolvido no ambiente da plataforma AVA pela equipe de programação do 

CONASEMS. 

b.        Os resultados dos questionários de Avaliação de conhecimento serão 

disponibilizados para avaliação 360º? 

R: Sim. 

 


