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Manual do Coordenador Local
1. O Programa Por Dentro dos Exames do Ensino Médio
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) desenvolve
o Programa Por dentro dos Exames do Ensino Médio, constituído por dois eixos de
trabalho: Por dentro do Enem e Por dentro do PAS-UnB, cujo objetivo é desenvolver
ações de divulgação, compreensão e utilização das informações dos exames de
acesso ao ensino superior. Essas ações são destinadas aos profissionais de
educação (professores, coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais) e
aos estudantes do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos.
A utilização das informações obtidas por meio dos resultados dos exames externos, numa
perspectiva formativa, proporciona uma reflexão sobre o Projeto Político-Pedagógico na unidade
escolar, possibilitando o crescimento coletivo e a reorganização do trabalho pedagógico.
2. O Simulado DF
O Simulado DF é uma das ações que integra o Eixo Por Dentro do Enem e tem como um
dos objetivos possibilitar ao estudante a verificação de suas potencialidades e fragilidades quanto
ao desempenho nas áreas de conhecimento avaliadas, além de ambientá-los para o momento de
realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Sua aplicação busca atender os moldes do exame oficial, apresentando as mesmas
características de uma prova do ENEM, como o número de itens, cartão de resposta e elaboração
de texto dissertativo-argumentativo, além da divulgação do resultado pela proficiência em cada
área do conhecimento avaliada.
Os resultados podem ser utilizados pelas unidades escolares para gerar ações
pedagógicas além de permitir, em integração com outros exames e índices externos, o
alinhamento de políticas públicas.
Nesse sentido, o presente manual foi elaborado para auxiliar os Coordenadores e
Subcoordenadores de Polo, Coordenadores e Assistentes Locais na execução de suas atividades
durante a aplicação das provas do Simulado DF. Ressaltamos que a padronização das ações
garante a objetividade, lisura e clareza quanto às ações desenvolvidas, de modo a garantir
uniformidade do processo.
3. Do Cronograma
3.1 Rede Pública
Data

Áreas de
Conhecimento

Tempo de
Prova

Matutino

Vespertino

Noturno

1º Dia
06/07/2016

Ciências Humanas e
Ciências da Natureza

4h30

7h30 às
12h

13h15 às
17h45

19h às
23h30

2º Dia
07/07/20106

Linguagem, Matemática
e Redação

5h

7h30 às
12h30

13h15 às
18h15

19h às 0h
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3.2 Rede Privada
Data

Áreas de
Conhecimento

Tempo de Prova

Vespertino

1º DIA
06/07/201

Ciências Humanas e
Ciências da Natureza

4h30

13h15 às 17h45

2º DIA
07/07/20106

Linguagem, Matemática
e Redação

5h

13h15 às 18h15

4 Da Participação dos Estudantes
Estudantes da 3ª série do Ensino Médio e do 3º segmento da Educação de Jovens e Adultos
da rede pública e privada de ensino.
5 Da Enturmação
Os estudantes realizarão a avaliação nas suas respectivas salas ou em sala definida pela
própria unidade escolar.
Serão ofertadas provas adaptadas: ampliada (fonte 18), superampliada (fonte 24) e Braille.
Caso os estudantes com necessidades educacionais especiais precisem de atendimento em sala
separada, a unidade de ensino deverá disponibilizá-la, bem como o professor aplicador especializado.
6. Equipe de campo

6.1 Perfil e atribuições
Coordenação Central - responsável pela coordenação e acompanhamento das atividades relacionadas
à aplicação do SIMULADO DF. Auxilia os Coordenadores de Polo nas regionais de ensino. Setor
encarregado: GARED/DIAV/SUPLAV, com o apoio das outras subsecretarias.








Coordenar a logística de aplicação do Simulado DF;
Capacitar os Coordenadores de Polo;
Acompanhar o cumprimento dos procedimentos das atividades dos Coordenadores de Polo;
Comunicar às instâncias superiores o andamento das ações;
Auxiliar na solução de problemas e dúvidas durante toda a aplicação do Simulado DF;
Permanecer disponível após a realização do Simulado DF para resolução de pendências e prestar
informações.
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Coordenador de Polo - responsável pela coordenação e acompanhamento das atividades relacionadas
à aplicação do Simulado DF na Coordenação Regional de Ensino. Este coordenador deverá ser,
preferencialmente, o Coordenador Intermediário de avaliação, ensino médio e educação de jovens e
adultos.














Participar da capacitação presencial ministrada pela Equipe Central;
Ministrar a capacitação presencial para os Coordenadores e Assistentes Locais;
Apoiar os Coordenadores Locais de Aplicação das escolas vinculadas à sua CRE;
Supervisionar a execução das atividades dos Coordenadores Locais;
Receber e conferir os malotes das escolas vinculadas à sua CRE;
Responsabilizar-se pela guarda do material recebido, mantendo em segurança até a sua distribuição;
Informar aos Coordenadores Locais os contatos para emergências;
Distribuir os malotes com materiais de aplicação (pacotes de prova e de material administrativo) para as
Unidades Escolares;
Supervisionar a aplicação e auxiliar na resolução de problemas e dúvidas;
Monitorar o lançamento da abstenção e das demais ocorrências, em sistema próprio, nos dias de
aplicação;
Certificar-se sobre a devolução dos materiais administrativos à Coordenação Central após a aplicação;
Permanecer disponível após a realização do Simulado DF para resolução de pendências e prestar
informações, caso necessário, à Coordenação Central.
Subcoordenador de Polo - responsável em apoiar o Coordenador de Polo nas atividades relacionadas
à aplicação do Simulado DF. Esse Subcoordenador deverá ser, preferencialmente, os coordenadores
intermediários da Unidade Regional de Educação Básica (UNIEB). O número de subcoordenadores
poderá variar de acordo com o quantitativo de escolas que realizarão a prova.







Participar da capacitação ministrada pelo Coordenador de Polo;
Coletar as abstenções, por turma, e informar em sistema próprio nos dias de aplicação;
Acompanhar a aplicação do Simulado DF na escola indicada pelo Coordenador de Polo;
Auxiliar na verificação da devolução dos materiais administrativos a Coordenação Central após a
aplicação.
Permanecer disponível após a realização do Simulado DF para resolução de pendências e prestar
informações, caso necessário, à Coordenação Central.
Coordenador Local - responsável pela coordenação, acompanhamento e segurança das atividades
relacionadas à aplicação do Simulado DF na unidade escolar. Deverá ser, preferencialmente, da gestão
escolar.
















Participar da capacitação presencial ministrada pelo Coordenador de Polo;
Ministrar a capacitação presencial para os Professores Aplicadores e Assistente Local;
Preencher as informações solicitadas no termo de recebimento dos malotes;
Guardar os materiais de aplicação em local seguro até o momento da aplicação;
Chegar, no mínimo, 40 minutos antes da aplicação;
Utilizar a lista de verificação de procedimentos no dia de aplicação do Simulado DF;
Conferir os materiais de aplicação da sua unidade escolar (pacotes de prova e de material administrativo);
Determinar os Professores Aplicadores em cada sala de aula;
Organizar o local de aplicação;
Ajustar com toda sua equipe de aplicação a hora do relógio;
Distribuir os envelopes contendo o material administrativo aos Professores Aplicadores;
Providenciar a distribuição dos envelopes de prova nas salas de aplicação;
Acionar o sinal sonoro, conforme cronograma de aplicação;
Percorrer as salas verificando se os Professores Aplicadores estão realizando os procedimentos
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obrigatórios;
Coletar as abstenções, por turma, e informar ao Subcoordenador de Polo;
Alertar os Professores Aplicadores sobre o horário de início e término da prova, bem como o tempo
mínimo de permanência do estudante;
Receber todos os materiais de aplicação dos Professores Aplicadores e conferir se todos os materiais de
aplicação estão em envelope próprio, de acordo com as etiquetas;
Guardar os pacotes de prova em local seguro até o final da aplicação do Simulado DF (após o 2º dia);
Concluir o preenchimento do relatório de aplicação;
Entregar ao Coordenador de Polo os materiais administrativos de aplicação;
Consultar sempre o Coordenador de Polo em caso de dúvida nos procedimentos;
Assistente local de aplicação - responsável por auxiliar a Coordenação Local no acompanhamento e
segurança das atividades relacionadas à aplicação do SIMULADO DF na unidade escolar. Deverá ser,
preferencialmente, da gestão escolar.










Participar da capacitação presencial ministrada pelo Coordenador de Polo;
Assistir o Coordenador Local de Aplicação nas suas atribuições;
Chegar, no mínimo, 40 minutos antes da aplicação;
Orientar os estudantes onde realizarão o Simulado DF;
Percorrer o local de aplicação verificando se os Professores Aplicadores fizeram os procedimentos
obrigatórios;
Garantir que todos os estudantes estejam em sala no início da aplicação;
Auxiliar na distribuição dos envelopes de prova e na coleta das abstenções;
Apoiar o Coordenador Local em todas as suas atividades.
Professor Aplicador - responsável pelo processo de aplicação da prova na sua sala. Deverá ser,
preferencialmente, o regente do 1º horário da turma. Em caso de imprevistos, o Coordenador Local
deverá designar outro Professor Aplicador (suplente).


















Participar da capacitação presencial;
Chegar, no mínimo, 30 minutos antes da aplicação;
Vistoriar a sala da aplicação para o qual foi designado;
Receber o material administrativo da sua sala de aplicação;
Orientar todos os participantes que guardem os equipamentos eletrônicos desligado;
Escrever os avisos no quadro referentes ao início e término da aplicação, conforme indicação no manual;
Recepcionar os participantes na entrada da sala de aplicação;
Receber o envelope com os cadernos de prova e aguardar o sinal sonoro para iniciar os procedimentos de
distribuição dos cadernos de prova;
Comunicar os avisos verbais constantes no manual do Professor Aplicador;
Entregar o cartão-resposta a cada participante, de acordo com o número de controle;
Distribuir os cadernos de provas;
Acionar sempre o Coordenador Local em caso de dúvidas sobre os procedimentos;
Circular pela sala conferindo se os preenchimentos obrigatórios dos estudantes foram realizados;
Registrar as ocorrências na ata de sala e os demais dados solicitados;
Conferir o material de aplicação após o término das provas;
Devolver à Coordenação Local o material em envelopes, de acordo com as instruções das etiquetas.
Professor Aplicador Especializado - pessoa habilitada para aplicação das provas aos estudantes que
necessitam de atendimento especializado. Esse profissional deverá ser da própria escola. Sua função
compreende as atribuições do ledor, tradutor-intérprete de libras, guia-intérprete de surdocegos,
transcritor e tradutor-intérprete labial.
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7. Capacitação e alinhamento da equipe de logística de aplicação
As orientações e a utilização dos materiais didáticos, propostos durante a capacitação
presencial para a equipe de campo, devem ser seguidas a fim de alinhar os procedimentos de
aplicação e garantir o sigilo, confidencialidade e fidedignidade na coleta de dados.




Capacitação de alinhamento com Coordenador de Polo: organizado e ministrado pela
equipe central de logística antes da aplicação.
Capacitação de alinhamento com Subcoordenador de Polo, Coordenador e Assistente
Local: organizado e ministrado pelo Coordenador de Polo antes da aplicação.
Capacitação de alinhamento com o Professor Aplicador: organizado e ministrado pelo
Coordenador Local antes da aplicação.
Cronograma de capacitação
Equipe de logística

Data

Turno

Coordenador de Polo

16 de junho

Vespertino e Noturno

Coordenador Local

20 a 24 de junho

Professor Aplicador

27 de junho a 05 de julho

Rede Privada

25 de junho

A ser definido pelo
Coordenador de Polo
A ser definido pelo
Coordenador Local
Matutino

8. Procedimentos preliminares de segurança e identificação
Horário

Procedimentos

Responsabilidade

15 minutos antes do início da prova

Distribuição dos pacotes de prova

Coordenador local

10 minutos antes do início da prova

Orientações iniciais aos estudantes

Professor Aplicador

Ao toque da sirene

Distribuição do caderno de prova

Professor Aplicador

Durante os primeiros
60 minutos da prova

Distribuição do cartão-resposta e coleta
de assinatura na lista de presença

Professor Aplicador

60 minutos depois do início da prova

Coleta de Abstenções

Coordenador local

9. Dos Procedimentos para a aplicação on-line

Nas unidades escolares em que houver aplicação do simulado online, o Professor Aplicador
deverá seguir as orientações presentes no manual específico.

10. Nos dias de aplicação do Simulado DF
Antes da
aplicação

1º dia

2º dia

Procedimentos e Orientações para o Coordenador Local
Chegar, impreterivelmente, com 40 minutos de antecedência no local de aplicação.
Ao receber os malotes com pacotes de prova:
 Verificar se os pacotes pertencem à escola e à(s) turma(s).
 Preencher e assinar o termo de recebimento do malote de prova.
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1º dia

2º dia

Procedimentos e Orientações para o Coordenador Local
Guardar os pacotes recebidos em sala segura, com janela trancada e porta com
chave, até a aplicação da prova em seus determinados turnos.
Verificar se o quantitativo de Professor Aplicador confere com a quantidade de
turmas e designar suplentes, caso necessário.
Reforçar os procedimentos, tirar dúvidas e se colocar à disposição durante toda a
aplicação.
Solicitar toda a equipe a guardar seus pertences e aparelhos eletrônicos.
Indicar a turma e a sala de aplicação para cada Professor Aplicador.
Ajustar com toda a sua equipe a hora do relógio.
Entregar os materiais administrativos.
O Coordenador Local deverá receber os estudantes e indicar a sala onde
realizarão o Simulado DF.
Distribuir os envelopes de provas nas salas de aplicação com o apoio do
Assistente Local.
Tocar sirene ou sinal sonoro ou dar aviso verbal autorizando o início das provas.

Durante a aplicação

Preencher no relatório da escola o horário de início da prova.
Verificar em todas as salas de prova se:
 iniciaram as provas e se foram executados todos os procedimentos préestabelecidos para aplicação, incluindo o horário de início e término da prova,
bem como o período mínimo de 2h de permanência.
 o Professor Aplicador está informando, a cada 30 minutos, o tempo restante
para o término da prova.
 há algum problema de falta de material e solucioná-lo.
 a lista de presença está sendo preenchida.
 o Professor Aplicador não tem dúvida sobre o preenchimento da ata de sala.
 foi informado que o estudante não levará o caderno de prova.
Coletar quantidade de faltosos por turma e informar ao Subcoordenador de Polo.
Permitir a saída do estudante após 2h de realização de prova.

Após a aplicação

Circular pelas salas de prova informando aos Professores Aplicadores que faltam
1h para o término da prova e não haverá tempo adicional para o preenchimento do
cartão resposta.
Indicar o término da aplicação por meio de sinal sonoro ou verbal.
Conferir os documentos entregues pelos Professores Aplicadores, confirmando se
todos os materiais solicitados estão dentro de cada envelope, conforme indicado
na etiqueta.
Após a conferência de todos os materiais de sala, registrar todas as ocorrências
relevantes que acontecerem durante a realização das provas no relatório de
aplicação, com exceção dos relatos das fichas de ocorrências.
Lacrar os envelopes com os cadernos de questões utilizados e não utilizados para
guardar até o término da aplicação do Simulado DF.
Concluir o preenchimento do relatório de aplicação, acondicionando-o em envelope
próprio e entregar ao Coordenador de Polo.
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11. Materiais administrativos comentados
 Manual do Coordenador Local: Contém instruções sobre a logística de aplicação do Simulado
DF e informações sobre o recebimento dos materiais de aplicação. Deve ser distribuído a cada
Coordenador Local e Assistente no dia da formação.


Manual dos Professores Aplicadores: Contém instruções sobre as rotinas de aplicação do
Simulado DF e informações para o colaborador realizar a função designada. Deve ser distribuído
a cada Professor Aplicador no dia da formação.



Etiquetas do material da sala e da coordenação



Lista de Presença - 1º e 2º dia: formulário identificado com o dia de aplicação do Simulado DF e
numeração para que os estudantes assinem de acordo com o número da carteira que estão
sentados. É utilizado pelo Professor Aplicador para coletar a assinatura do estudante presente e
auxiliar na distribuição do cartão-resposta.

Realizar a
marcação
de cada
estudante.
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Cartão-resposta: formulário utilizado para coletar as respostas dos estudantes nas provas do
1º dia e do 2º dia. No verso do cartão-resposta do 1º dia há um questionário para o estudante
responder.

Solicitar que o
estudante
preencha todos
os dados de
identificação
(nome e CPF) e
indicação de
gênero.

Solicitar que o
estudante
assine no local
indicado.

Solicitar que o
estudante
transcreva a
frase constante
no caderno de
provas.

Solicitar que o estudante
marque a cor do caderno de
provas e a opção pela língua
estrangeira (2º dia).



Solicitar que o
estudante
marque o
cartão-resposta
com caneta
esferográfica
de tinta preta.

Folha de Redação (2º dia): formulário personalizado utilizado no 2º dia de aplicação do
Simulado DF para o estudante transcrever a redação.

Solicitar que o
estudante preencha
todos os dados de
identificação

Espaço destinado para a
redação. Solicitar que o
estudante preencha com
caneta esferográfica de
tinta preta.
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Ata de Sala: formulário utilizado pelo Professor Aplicador, por sala, identificado com o dia de
aplicação para registrar as informações solicitadas e as ocorrências sobre a aplicação.



Termo de Recebimento e de Devolução de Material de Aplicação: formulário utilizado pelo
Coordenador Local para comprovar o recebimento e a devolução dos materiais de aplicação
do Simulado DF e para o controle das regionais de ensino.
Marcador de Tempo: formulário utilizado para dar noção aos estudantes do tempo restante
de prova, com indicação a cada meia hora até o encerramento das provas, e a cada 15min a
partir de 1h do encerramento. Deve ser colocado em local visível na sala de aplicação para
que o Professor Aplicador indique o tempo decorrido, conforme indicação no Manual do
Professor Aplicador.



Riscar o
marcador
de tempo
conforme
horário
indicado
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Relatório de Aplicação: formulário utilizado pelo Coordenador Local para coletar informações
sobre a aplicação in loco, de acordo com cada dia de aplicação.
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12. Considerações finais



Verificar se os malotes de aplicação pertencem à escola;



Somente permitir a saída do estudante após 2h do início da aplicação do Simulado DF;



Não permitir que o estudante leve o caderno de provas (com exceção dos estudantes do noturno);



Não serão impressas provas reservas, com a exceção do pacote reserva por escola. Caso
necessário, utilizem a prova dos estudantes ausentes;



Não será permitida a substituição do cartão-resposta, salvo nos casos de erro de impressão.



Conferir todo material administrativo antes de fechar o malote. Caso algum documento fique fora do
malote já lacrado, o Coordenador Local de Aplicação deverá abrir o malote e inserir o documento
que ficou de fora. Caso necessário, solicite um lacre reserva ao Coordenador de Polo;



Orientações para fechar o malote: passar a correia de fechamento pelas argolas; Unir as
extremidades da correia de fechamento do malote passando pelos dois (2) ilhoses o lacre de
plástico.



ANOTAÇÕES

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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ANOTAÇÕES
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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