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TUTORIAL PARA ENVIO DAS AVALIAÇÕES DO CP/CAEM/2021 
 

COMO ENVIAR A AVALIAÇÃO 
 

1. Após a realização da prova (até as 1500h do dia da realização da avaliação), o 

Oficial Aplicador da avaliação deverá digitalizar a prova impressa recebida do aluno, em 

formato PDF e em um único arquivo, e determinar que o próprio aluno realize os seguintes 

procedimentos, na sua presença: 

a. acesse a página do Portal da Educação na internet, por meio do endereço 

https://portaldeeducacao.eb.mil.br/academico/; 

b. faça seu login, digitando sua identidade e senha, conforme indicado a seguir; 

 

c. selecione “Salas de Aula”, na tela inicial; 

 

https://portaldeeducacao.eb.mil.br/academico/


d. role a tela com a relação de disciplinas (imagem a seguir), até encontrar a 

disciplina “CP/CAEM (ano do curso) – REMESSA DAS AVALIAÇÕES DE (DISCIPLINA)”;  

 

e. selecione a disciplina da avaliação realizada, conforme exemplo a seguir; 

 

f. selecione a tarefa de envio da avaliação, na tela inicial da disciplina; 

 



g. selecione “Adicionar tarefa”, na tela seguinte; 

 

h. arraste e solte o arquivo até o campo indicado, na tela seguinte; 

 

i. ou, opcionalmente ao procedimento de “arrastar e soltar”, selecione o ícone para 

envio de arquivo, conforme indicado a seguir; 

 



j. tendo selecionado o ícone para envio de arquivo, selecione, na tela do seletor de 

arquivos: 

1) “Enviar um arquivo”; 

2) em seguida, o arquivo a se remetido, por meio do comando “Browse”; e 

3) “Enviar este arquivo”. 

 

k. após a seleção do arquivo, por meio do recurso de “arrastar e soltar” ou da tela 

“Seletor de arquivos”, verifique se o arquivo apresentado na tela seguinte está correto e 

selecione “Salvar mudanças”; 

 

ATENÇÃO: 

- Só serão aceitos arquivos no formato PDF. 

- Só é possível enviar arquivos no dia da avaliação, no horário de abertura do 

sistema (até 1500h). 

- Em caso de problemas no envio, o Oficial Aplicador deve salvar a imagem da 

tela de erro (“printar”) e entrar em contato com o CP/CAEM imediatamente, pelo telefone 

(21) 3873-3844 ou 2295-4046. Não será aceita remessa por outro meio além do EBAula. 
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l. caso o arquivo apresentado na tela, após a seleção, não seja o correto, clique 

no ícone do arquivo, selecione “Excluir”, na tela de edição, e repita os procedimento para 

remessa do arquivo correto; 

 

ATENÇÃO: a alteração de arquivo só poderá ser realizada no horário de abertura 

do sistema. 

m. após selecionar “Salvar mudanças”, para confirmar o envio do arquivo, confira 

as informações constantes na tela de “Status de envio”; e 

n. caso verifique alguma incorreção, selecione “Editar envio” ou “Remove 

submission”, para repetir os procedimentos de envio. 

 

ATENÇÃO: 

- Alterações no envio só poderão ser realizadas no horário de abertura do 

sistema. 

- Todos os procedimentos descritos devem ser executados pelo aluno, na 

presença do Oficial Aplicador da avaliação. 

  



 

COMO ACESSAR A AVALIAÇÃO CORRIGIDA 
 
 

2. Ao acessar a disciplina de remessa de avaliação, o aluno poderá verificar o 

status da avaliação enviada. Caso a avaliação esteja com o status “Avaliado”, será possível 

realizar o download do arquivo em PDF, contendo o grau atribuído, as anotações realizadas 

pelos tutores, bem como informações de escores obtidos, conforme as telas a seguir: 

 

 

 

 

 

 


