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LANÇAMENTO DE NOTAS
O lançamento de notas no SIGAA é realizado da seguinte forma:
1. Para disciplinas, o sistema permite a criação de turmas. O docente pode informar
as notas e frequências dos discentes acessando as turmas do semestre letivo
corrente respeitando o período de lançamento conforme o calendário acadêmico.
2. Para atividades (pesquisa orientada, etc.), o SIGAA não cria turmas. Sendo
assim, o docente pode informar o resultado dos respectivos orientandos,
individualmente e a qualquer momento.

Para disciplinas
O lançamento de notas pode ser feito de duas formas:
1. Pelo menu Ensino → Turmas → Consolidar Notas;
2. Por meio da Turma Virtual.

Lançamento de notas pelo menu ensino
Acesse o Portal do Docente, em seguida selecione o menu “Ensino”, opção “Turmas” e
clique em “Cadastrar Notas”;

Figura 1. Menu Ensino

O sistema apresentará as turmas sob sua responsabilidade no período. Clique no ícone
.

Figura 2. Turmas disponíveis

O SIGAA apresentará a lista de alunos matriculados na turma. Nesta tela, as notas e as
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frequência poderão ser informadas.
Para inserir as notas, clique na caixa de texto de notas correspondente ao discente que
deseja informar a nota.

Figura 3. Lista de discentes

Observação1: Caso o aluno seja reprovado por frequência, inserir nota (0,0) para que o
sistema permita consolidar a turma e os alunos tenham suas notas no histórico.

O SIGAA ainda dá a possibilidade de desmembrar a unidade em mais de uma avaliação,
ou seja, permite adicionar mais uma nota à unidade desejada. Para isso, basta clicar no
ícone
. O sistema apresentará a página onde é possível informar os “Dados da
Avaliação” complementar da unidade.

Figura 4. Tela dados da avaliação

Para adicionar uma avaliação para a unidade escolhida, o usuário deverá informar,
obrigatoriamente, os campos Peso, Descrição e Abreviação, em seguida, clique em
Cadastrar. A forma de cálculo pode ser configurada no AVA.
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Figura 5. Tela discentes 2

O padrão é a média aritmética, mas há a possibilidade de se cadastrar como ponderada.
Logo, o sistema exibirá a mensagem de sucesso no cadastro da avaliação e uma coluna
com os campos para preenchimento das notas para a avaliação estará disponível.

Figura 6. Tela resumo das situações

Abaixo da planilha de notas, está uma tabela com o resumo das situações dos discentes,
apresentando a quantidade de alunos aprovados ou reprovados. A tabela é dinâmica, e a
medida que a situação de um aluno muda na planilha de notas a tabela é atualizada.
Após a finalização do preenchimento da planilha de avaliações, será possível realizar a
consolidação da turma (Fechamento da Caderneta).
Clique no botão “Finalizar (Consolidar)”:

Figura 7. Botão finalizar/consolidar

Página | 4

Digite sua senha e clique novamente em “Finalizar (Consolidar)”
consolidação:

para finalizar a

Figura 8. Botão finalizar/consolidar 2

Lançamento de notas pela turma virtual
Na página principal do Portal Docente, clique na disciplina para acessar a Turma Virtual.

Figura 9. Tela inicial módulo docente
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Ressaltamos que para ter acesso à Turma Virtual da disciplina, é necessário ter o plano
de curso preenchido. O plano cadastrado poderá ser aproveitado nos períodos letivos
posteriores.

Figura 10. Tela de cadastramento do plano de curso

Após o preenchimento das informações, entre outras funcionalidades disponíveis na
Turma Virtual, é possível lançar as notas.
Para isso, selecione no menu Turma Virtual, a opção Alunos e em seguida, clique em
“Lançar Notas”.

Figura 11. Tela turma virtual

Página | 6

Para atividades

Figura 12. Menu Ensino > botão consolidar atividade

Para acessar o resultado das atividades através do Portal do Docente, selecione o menu
“Ensino”, navegue por Orientações Pós-Graduação e clique em “Consolidar Atividades”.
O sistema apresentará a lista de orientandos com atividades pendentes de
consolidação. Note que para o nome do discente aparecer na lista, ele deve estar
cadastrado como seu orientando.

Figura 13. Seleção de discente

Selecione o discente que deseja consolidar a atividade. A tela seguinte será apresentada:

Figura 14. Atividades do discente

Agora, selecione a atividade que deseja cadastrar o resultado. A seguinte tela será
apresentada:
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Figura 15. Registro de resultado

Informe a data final e situação do discente. O sistema solicitará novamente a sua senha
para confirmar o resultado.

Figura 16. Confirmação com senha

Observação2: O lançamento de resultado para atividade pode ocorrer a qualquer
tempo, independente do sistema estar aberto para lançamento de notas.
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