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Objetivo 
 
Servir de consulta rápida para o lançamento de dados e visualização de resultados de forma a 
viabilizar o uso imediato da plataforma pelo usuário. 

1 Acessando o Sistema 
 
Vá para o endereço 
www.ideagri.com.br.  

No canto superior direito, 
você deverá clicar no 
ícone referente ao 
IDEAGRI CONTROL. 

 

 

 

 

 

 

 

Login: seu email 

Senha: fornecida pela equipe IDEAGRI 
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2 Lançando Dados 
 
Acessar o Menu ‘Executar’, Item ‘Lançamento de Resultados’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clicar no botão ‘Escolher’ para visualizar a estrutura das UGs (unidades gerenciais) visando 
identificar a turma cujos resultados serão cadastrados. Uma nova janela será aberta. A 
subordinação imediata pode ser vista ao se clicar no ‘+’. No caso das turmas do PCP (Programas 
nas Cadeias Produtivas), a ramificação segue da seguinte forma: 
 + PCP  
  + FEM 
  - NCR 
   - NCR XX   - equivale ao instrutor cadastrado 
    NCR T XXX  - abaixo de cada instrutor, é possível ver a(s) turma(as)   
      sob responsabilidade dele 
  + PER 
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A sigla da UG também pode ser 
digitada. Por exemplo, se a UG 
é a ‘NCR T 010’, basta o início 
da digitação das letras 
(maiúsculas ou não) para que as 
opções existentes no sistema 
apareçam (lista de escolha).  

 

 

 

 

 

Após a seleção da UG, o sistema buscará a página 
para lançamentos dos resultados. Serão mostradas 
todas as 6 metas de acompanhamento* das turmas 
NCR.  

1 Manter a presença dos participantes acima de 80% 
até a conclusão do curso 
 

2 Realizar visita de campo em 100% dos 
participantes que desenvolveram seus planos de 
negócio no período previsto 
 

3 Obter nota de avaliação dos Planos de Negócio 
acima de 7 ao final do curso 
 

4 Certificar 70% dos participantes das turmas 
compostas 
 

5 Obter nível de satisfação dos participantes da 
avaliação do humorômetro acima de 9 até o final 
do curso 
 

6 Manter a auto-avaliação do desempenho do 
instrutor entre 4 (bom) e 5 (ótimo) para cada turma 
ministrada mensalmente até o final do curso 

 

* Dúvidas no formato de apuração dos indicadores poderão 
ser sanadas diretamente com o Coordenador da 
ferramenta. 
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Por exemplo, veja os resultados fictícios de uma aula da turma em questão (NCR T 010): 

Indicadores 29/02 

1 

Presença (Aula 1) Como é a primeira aula de fevereiro, o indicador será coletado na ‘Aula 1’. Digamos que sejam 30 inscritos e 
29 presentes. Dessa forma, o resultado será 96,7. 

Presença (Aula 2) Esta não é a segunda aula em fevereiro e nem há outra neste mês. O indicador não pode ser coletado (como 
‘Aula 2’). Por isso, está como ‘não aplicável’. 

2 Validação de Campo 
É um encontro e não uma validação de campo. O indicador não pode ser coletado. Por isso, está como ‘não 
aplicável’. Quando houver validação no período, o instrutor deverá inserir o %  de validações realizadas em 
relação às programadas. 

3 Aproveitamento da 
Capacitação 

Não há apresentação do Plano de Negócios na primeira aula. O indicador não pode ser coletado. Por isso, 
está como ‘não aplicável’. Quando houver a avaliação, o instrutor deverá calcular a nota média da sala (de 0 a 
10). 

4 Produtores 
Certificados 

O indicador não pode ser coletado. Por isso, está como ‘não aplicável’. Quando possível, será o %  de 
produtores certificados em relação aos inscritos. 

5 
Satisfação (Aula 1) Resultado da nota obtida no lançamento das avaliações do humorômetro para 1 turma. Nota de 0 a 10. Por 

exemplo, o resultado pode ser 8,8. 

Satisfação (Aula 2) Não é a segunda aula de fevereiro. O indicador não pode ser coletado. Por isso, está como ‘não aplicável’. 

6 Desempenho Auto-avaliação em relação trabalho realizado: 0 (não foi avaliado)] - 1 (péssimo) - 2 (ruim) - 3 (regular) - 4 
(bom) - 5 (ótimo) 

Observações. Usar vírgula e não ponto. Não é necessário inserir a unidade de medida (%, Nt). 

 O lançamento consiste na inserção do número no campo referente ao indicador considerando o 
período (mês).  

 Ao digitar os valores, usar a vírgula e não o ponto para separar as casas decimais.  
 Não inserir a unidade de medida (%, Nt, etc). 

Após o lançamento de 
dados, clicar no botão 
‘Salvar’ ao final da 
página. É importante 
ressaltar que a 
plataforma é web 
(internet), portanto, 
quaisquer oscilações no 
fluxo de dados impactam 
na perda de dados não 
salvos. 
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3 Visualizando os Dados 
 
Acessar o Menu ‘Verificar’, Item ‘Painel de Controle / Gestão à Vista’. O processo de seleção da 
UG é o mesmo das demais telas (botão ‘Escolher’ ou digitação da sigla). Os resultados globais da 
UG serão dispostos (faróis de desempenho). Sem a abertura (pressionando o ‘+’), o sistema 
mostra o resultado % da turma (considerando todas as metas). Ao clicar em um dos faróis, uma 
tabela com os resultados numérica é exposta ao final do painel. 

Na primeira expansão (apertando no ‘+’), é possível visualizar o resultado (%) das metas.  

 Símbolo: 

  

Cada meta pode ser aberta, chegando ao nível do indicador (a tabela agora mostra, além do 
resultado % do indicador, os resultados numéricos na unidade de medida do indicador).  

 Símbolo:  
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Objetivo 
 

Servir de consulta rápida para a funcionalidade de envio de 

aos resultados dos indicadores estrat

1 Acessando a Funcionalidade

 

Documentos devem ser enviados para a plataforma 

acessar o sistema, vá para o Menu 

da UG, o sistema buscará a página para lançamentos dos resultados. Serão mostradas todas as 

metas da UG. 

2 Anexando Arquivos 

 

Para cada campo de lançamento de 

resultados, há um botão ‘ANEXAR

através do qual é possível enviar 

(um) arquivo para a plataforma.  

Para anexar o arquivo, basta acionar

o botão ‘ANEXAR’ referente ao 

período desejado.  

 

 

 

Uma nova janela será aberta. B

onde o arquivo está armazenado

arquivo escolhido. Acione o botão 

O sistema retornará à janela de envio de 

arquivos. Acione o botão ‘SALVAR

o envio ou acione o botão ‘CANCELAR

interromper o envio. 
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a funcionalidade de envio de documentos eletr

ndicadores estratégicos. 

cessando a Funcionalidade 

devem ser enviados para a plataforma na tela de lançamento de resultados

á para o Menu ‘Executar’, Item ‘Lançamento de Resultados’.

da UG, o sistema buscará a página para lançamentos dos resultados. Serão mostradas todas as 

cada campo de lançamento de 

ANEXAR’, 

ível enviar 1 
 

acionar 

referente ao 

Uma nova janela será aberta. 

lado aponta que o indicador n

arquivo anexado (‘VAZIO’).  

Para enviar o arquivo, acione 

ARQUIVO’.  

Busque pelo local 

rmazenado. Selecione o 

ão ‘ABRIR’. 

à janela de envio de 

SALVAR’ para efetivar 

CANCELAR’ para 

 

 

documentos eletrônicos referentes 

tela de lançamento de resultados. Após 

’, Item ‘Lançamento de Resultados’. Após a seleção 

da UG, o sistema buscará a página para lançamentos dos resultados. Serão mostradas todas as 

á aberta. A janela da figura ao 

aponta que o indicador não contém um 

Para enviar o arquivo, acione o botão ‘ESCOLHER 
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ATENÇÃO: O sistema comporta arquivos em qualquer formato (textos, planilhas, figuras, 

digitalizações, etc), desde que seu tamanh

3 Consultando Arquivos

 

Para consultar um arquivo, basta 

em outro local selecionado por voc

fechá-la no canto superior direito 

4 Removendo Arquivos

 

Para remover um arquivo, basta 

A janela de envio de arquivos ser

haja de fato um arquivo a ser exclu

mesmo constará na janela. Para 

acionar o botão ‘REMOVER’. O nome do arquivo 

ficará riscado (como destacado na figura).

Acione o botão ‘SALVAR’ para efetivar 

ou acione o botão ‘CANCELAR’ 

a exclusão. 

5 Substituindo Arquivos

 

Para substituir arquivos, basta seguir

• Clicar no botão ‘ESCOLHER ARQUIVO

• Selecionar o arquivo no local e clica

• Clicar em ‘SALVAR’. 

A diferença é que, na janela de envio, constar

palavra ‘VAZIO’. 
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sistema comporta arquivos em qualquer formato (textos, planilhas, figuras, 

seu tamanho NÃO ultrapasse a 10 MB. 

Arquivos 

arquivo, basta acionar o botão ‘ANEXAR’ referente ao per

A janela de envio de arquivos

haja de fato um arquivo a ser co

do mesmo constará na janela

na figura ao lado. 

Para fazer o download do arquivo (

possibilitará sua visualizaç

cima do nome do documento.

baixado na maquina (na pasta 

em outro local selecionado por você). Para fechar a janela, basta acionar o bot

la no canto superior direito ‘X’. 

Arquivos 

arquivo, basta acionar o botão ‘ANEXAR’ referente ao período

será aberta e, caso 

xcluído, o nome do 

Para removê-lo, basta 

O nome do arquivo 

o na figura). 

para efetivar a exclusão 

 para interromper 

Arquivos 

basta seguir as mesmas orientações para o envio de

ESCOLHER ARQUIVO’. 

o arquivo no local e clicar em ‘ABRIR’. 

é que, na janela de envio, constará o nome do arquivo a ser substitu

 

 

sistema comporta arquivos em qualquer formato (textos, planilhas, figuras, 

referente ao período.  

janela de envio de arquivos será aberta e, caso 

haja de fato um arquivo a ser consultado, o nome 

á na janela, como destacado 

Para fazer o download do arquivo (o que 

ualização), basta clicar em 

do documento. O arquivo será 

na pasta ‘DOWNLOADS’ ou 

botão ‘CANCELAR’ ou 

íodo.  

envio de arquivos: 

á o nome do arquivo a ser substituído e não a 
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