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1.INTRODUÇÃO

O Portal do professor é o meio de ligação web entre os professores e seus alunos,
assim como também entre a instituição e seus professores.
No Portal do professor é possível fazer o lançamento de faltas, notas, conteúdo
ministrado, também é possível que o professor visualize informações como avisos da
instituição, seus horários de aula, calendário acadêmico, bem como adicionar arquivos e
encaminhá-los para seus alunos.
Lembrando que algumas funcionalidades são pré-requisitos para utilização de
outras.
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2. LOGIN E LOGOUT

2.1 ENTRANDO NO PORTAL

Seu login de acesso é cadastrado e fornecido pela instituição. O desenho da
página inicial pode variar de acordo com as configurações de sua instituição. Em caso de
dúvidas consulte a sua instituição.

2.2 RECUPERANDO SENHA

A opção para recuperar a senha, está disponível através do botão “Esqueci minha
Senha”, o qual devemos Informar o número do CPF e clicar no botão “Enviar E-mail”,
seguindo o fluxo apresentando na imagem que segue.
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2.3 SAINDO DO PORTAL

Para sair do Portal, é só clicar na opção Logout.
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3. AVISOS

Professor, a página inicial do seu Portal contém os AVISOS ENVIADOS PELA
INSTITUIÇÃO.
IMPORTANTE: Os avisos possuem prazo de vigência, ao final do prazo de vigência
deixam de ser apresentados no Portal.

DICA: Alguns avisos podem conter anexos. Clique no anexo para visualizá-lo.
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4. ACADÊMICO

Através do seu Portal o professor pode realizar várias funções de forma web, como
por exemplo:



Lançar o conteúdo ministrado;



Lançar a frequência e as notas de suas turmas;



Programas atividades extra classe;



Entre outros.

Nos próximos capítulos, estaremos apresentando algumas destas funções do Portal do
Professor. Estas funções encontram-se no Menu Acadêmico.

IMPORTANTE: A disponibilidade dos menus que serão apresentados, são
configurados pelo administrador do sistema na sua instituição, caso falte alguma função
em seu Portal consulte sua instituição.
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4.1 PLANO DE ENSINO

O plano de ensino é elaborado pelo professor responsável pela disciplina e tem a
finalidade de apresentar todos os conteúdos que serão ministrados em sala de aula
durante o período letivo.
Para acessar o Plano de Ensino, o mesmo está disponível no Menu Acadêmico 
Planos de Ensino.

É direcionado para página de consulta da disciplina que o professor ministra as
aulas na IES.
No campo Filtro, você pode realizar uma consulta geral pela disciplina que você
deseja, colocando o nome dela ou então outra descrição como turma, curso, etc.
Mais abaixo é apresentando as disciplinas do professor e suas informações gerais.
No Botão Editar, você irar ser direcionado para criar ou editar os Planos de
Ensinos da disciplina.
No Botão Impimir, irar realizar um download em versão PDF do Plano de Ensino já
criado.
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Para criar um novo Plano de Ensino, inicialmente é necessário clicar no botão
“Editar”.
Na sequência, serão apresentadas as opções para “Novo Plano de Ensino” que é o
cadastro manual ou então “Importar Plano de Ensino” para já aproveitar um plano de ensino
criado na grade curricular do curso ou da disciplina no período anterior.
IMPORTANTE: Ambas formas de criação do Plano de Ensino são configurações
conforme as políticas internas da Instituição, podendo apresentar as duas opções ou
somente uma delas.

Ao clicar em um novo Plano de Ensino ou importar um já existente, será direcionado
para uma nova página, tendo na esquerda uma lista com os tópicos do Plano de Ensino
(Ementa, Objetivos, Bibliografia, entre outros) e a direita o registro do tópico selecionado
para visualizar, criar ou editar.
IMPORTANTE: As opções para criação ou edição do conteúdo podem ser liberadas
ou bloqueadas conforme as políticas internas da Instituição.
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Mas abaixo, é apresentando um recurso para adição de observações para o
Coordenador visualizar, quando for realizar analise do Plano de Ensino da disciplina.

No rodapé da página são apresentadas opções para:
1. Salvar: Confirmar todo registro criado ou alterado;
2. Enviar para Avaliação: Encaminhar para o coordenador avaliar.
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3. Importar Plano de Ensino: Sobrescrever um novo plano de ensino já
existente de outra disciplina (OBS: Essa opção é configurável para ser apresentada
ou não).
4. Imprimir: Fazer download no formato em PDF com o conteúdo do Plano
de Ensino.
5. Voltar: Retorna para Página que lista das disciplinas ministradas.
IMPORTANTE: Uma vez enviado, não é mais possível fazer qualquer alteração no
plano de ensino.

Ao confirmar o envio para avaliação, o status do Plano de Ensino ira ser alterado
para “Enviado”.

Então, as opções serão limitas somente para “Imprimir” ou “Voltar”.

Caso seja indeferido, será apresentado o status “Rejeitado”.
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Os botões iniciais para alteração do Plano de ensino irão retornar para que possa
ser enviado para analise novamente.
Verifique também se o Coordenador retornou algum comentário no recurso de
Observações a respeito do motivo da rejeição. Então ao finalizar ajustes, encaminhe
novamente para avaliação.

Se o coordenador deferiu o Plano de Ensino da Disciplina, o seu Status irar mudar
para “Aprovado”.
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4.2 CONTEUDO PROGRAMÁTICO

O Conteúdo Programático é considerado como a listagem programada de
conhecimentos/programas de ensino que os acadêmicos receberam em suas aulas durante
determinados períodos na instituição.
No portal do professor é possível manter o conteúdo programático das aulas através
do menu Conteúdo Programático.
O mesmo está disponível através do Menu Acadêmico  Conteúdo Programático.

É direcionado para página de consulta da disciplina que o professor ministra as
aulas na IES.
No campo Filtro, você pode realizar uma consulta geral pela disciplina que você
deseja, colocando o nome dela ou então outra descrição como turma, curso, etc.
Mais abaixo é apresentando as disciplinas do professor e suas informações gerais.
No Botão Conteúdo, ira ser direcionado para criar ou editar Conteúdos
Progamáticos da disciplina.
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Para realizar um cadastro do conteúdo programático, selecione o campo
Combobox para selecionar o subperíodo que será feito o registrado do conteúdo
programático e botão “Filtrar” para apresentar as colunas do conteúdo programático na
página.
A coluna Data informa as datas de aulas e a quantidade de aulas (agrupadas por
dia).
A coluna Conteúdo é o campo de texto aberto para ser preenchido com o conteúdo
programático para as aulas do dia.
A coluna Observações é o campo opcional a ser preenchido com observações para
a aula do dia.
Recurso que permite copiar o conteúdo programático já registrado no plano de
ensino.
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Ao clicar no ícone destacado na imagem acima em vermelho, será aberto um
painel com as informações do conteúdo programático.
1.Escolha o conteúdo que deseja copiar;
2.Clique no ícone ao lado do conteúdo;
3.Caso desejar, é possível editar o conteúdo em um campo aberto de texto;
4.Por fim, confirme em "Copiar Conteúdo".
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Após preencher as colunas do conteúdo programático clique no botão “Salvar”,
localizado no final da tela.

Note que no final da tela são apresentadas as horas programadas da disciplina, e
quando a quantidade de aulas não corresponde ao total de horas que devem ser
executadas para a disciplina, uma mensagem informativa é apresentada, indicando o
valor de horas faltantes para atingir o exigido da disciplina no curso.
IMPORTANTE: Algumas secretarias abrem a possibilidade de o professor criar
atividades extraclasse para compor o total de horas necessário. Os valores apresentados
neste local contabilizam as horas das atividades extraclasse caso lançadas.

É possível emitir relatórios desses conteúdos, indo ao final da página ao lado do
botão "Salvar Conteúdo Programático", no botão "Relatórios".
Ao clicar nesse botão, pode estar selecionando para emitir um relatório de todo
Conteúdo Programático ou somente o conteúdo do subperíodo escolhido (Ex: 1ºBimestre,
1ºSemestre, ...).
OBS: Caso você não tenha acesso a essa opção na sua página do conteúdo
programático, é necessário verificar com o administrador do sistema para que seja
habilitado essa configuração.
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Pronto! Gerando o relatório do conteúdo programático registrado no portal com
sucesso.

3.3 CONTEÚDO MINISTRADO

O Conteúdo Ministrado é considerado o conteúdo que o docente ministrou para os
acadêmicos em suas aulas durante determinados períodos na instituição.

O mesmo está disponível no Menu Acadêmicos  Conteúdo Ministrado.
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É direcionado para página de consulta da disciplina que o professor ministra as
aulas na IES.
No campo Filtro, você pode realizar uma consulta geral pela disciplina que você
deseja, colocando o nome dela ou então outra descrição como turma, curso, etc.
Mais abaixo é apresentando as disciplinas do professor e suas informações gerais.
No Botão Conteúdo, você será direcionado para criar ou editar Conteúdos
Ministrados da disciplina.

Será apresentada a tela para cadastro de conteúdo. Nela são compostas:
1. A coluna Data, informa as datas de aulas e a quantidade de aulas (agrupadas
por dia).
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2. A coluna Programático apresenta o conteúdo programático cadastrado para a
data.
3. A coluna Conteúdo é o campo a ser preenchido com o conteúdo ministrado para
as aulas do dia.
4. A coluna Observações é o campo opcional a ser preenchido com observações
para a aula do dia.

DICA: Você pode copiar conteúdo programático para conteúdo ministrado do
mesmo dia, agilizando o lançamento.
Para isso basta clicar no botão (verde) " >>" conforme indicado na imagem abaixo.
Dessa forma, o texto da coluna Programático será copiado para a coluna
Ministrado, onde você poderá editar o que necessita.

Lembre-se de ao final das edições de clicar no botão “Salvar” localizado no rodapé
da página.
Também é possível emitir os relatórios do conteúdo ministrado caso o mesmo já
contenha registros gravados.
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As opções para impressão do relatório do Conteúdo Ministrado, pode ser por subperíodo
ou Completo.

4.4 DIÁRIO DE FREQUÊNCIA

O diário de frequência é utilizado pelo docente para fazer o registro de falta dos
alunos que não comparecem nas aulas.
Para lançamento de faltas acesse o Menu Acadêmico --> Diário de Frequência
Geral ou Por dia.
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É direcionado para página de consulta da disciplina que o professor ministra as
aulas na IES.
No campo Filtro, você pode realizar uma consulta geral pela disciplina que você
deseja, colocando o nome dela ou então outra descrição como turma, curso, etc.
Mais abaixo é apresentando as disciplinas do professor e suas informações gerais.
No Botão Diário Padrão, você será direcionado para visualizar o diário de frequênia da
disciplina.

Primeiramente, selecione o mês e automaticamente os horários e alunos serão
apresentados na tela. Em seguida, os horários e alunos da disciplina serão listados na
página.
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A falta é registrada ao marcamos o horário em que o aluno não esteve presente
através da seleção do box dia/aluno.
Se marcado, significa uma falta. Se desmarcado, significa presença.

A porcentagem de frequência é automaticamente calculada pelo Sistema ao salvar
as faltas de um aluno.
1.Adicione as faltas;
2.Clique no botão Salvar localizado no final da página;
3.A frequência será salva.
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Alguns detalhes a serem destacados sobre a listagem do diário de frequência:







Cada linha se refere a um aluno matriculado e já ativo na disciplina.
Cada coluna se refere a uma aula da disciplina, sendo composta por data e
horário.
A coluna “Faltas do Mês” indica a quantidade de faltas que o aluno possui no
subperíodo.
A coluna “Total de Faltas” indica a quantidade de faltas que o aluno
possui em todo o período letivo.
A coluna “Frequência” mostra a porcentagem de frequência que o aluno possui
em todo o período letivo.
A coluna “Situação” indica qual a situação atual em que o aluno se encontra
nesta disciplina.

IMPORTANTE: Os próximos dois recursos do Diário de Frequência a serem
apresentados (Adicionar Observações e Lançar Conteúdo Ministrado) são configuráveis
para serem apresentados ou não, conforme as políticas internas da Instituição.

4.4.1 OBSERVAÇÕES DO DIÁRIO DE FREQUÊNCIA

Logo abaixo da lista de alunos para o lançamento de frequência, é apresentando o
botão “Adicionar Observação”, para fazer um registro de observação clique nele.
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Será apresentando um novo componente na frente da página para o cadastro da
observação desejada na disciplina.

Por fim, confirme em “Salvar Modificações” para gravar o registro. Essas observações irão
ser apresentadas no relatório de Frequência da disciplina.
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4.4.2 CONTEÚDO MINISTRADO PELO DIÁRIO
Selecionando o botão que está abaixo da data e horário, podemos acessar a tela
do Conteúdo Ministrado.
DICA: Quando o botão estiver em vermelho, significa que não foi adicionado o
conteúdo ministrado para estar na data ainda.

Ao clicar no botão, será apresentada uma tela para o preenchimento do conteúdo
ministrado e de uma observação.
Então, poderá fazer o preenchimento do mesmo e clicar em "Salvar modificações".
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Por fim, se o procedimento for realizado corretamente, o botão estará
apresentando com uma cor verde, indicando que foi adicionado o conteúdo ministrado
com sucesso.
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4.4.3 DIÁRIO DE FREQUÊNCIA – POR DIA

Uma das diferenças na utilização do diário de frequência por dia, é que a forma da
consulta é ajustada para trazer os horários por dias específicos para o subperíodo
consultado.

Também é apresentando uma opção para marcar faltas para todos os horários do
dia numa única ação,
DICA: Após clicar no botão “Marcar Faltas”, confirme as alterações clicando no botão
“Salvar Alterações” para gravar as faltas marcadas.
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4.5 LANÇAMENTO DE NOTAS

Esse recurso, é utilizado para que o docente possa fazer o Lançamento das Notas
de acordo com o desempenho dos alunos nas avaliações.
O Lançamento de Notas pode ser feito através do Menu Acadêmico -->
Lançamento de Notas.

É direcionado para página de consulta da disciplina que o professor ministra as
aulas na IES.
No campo Filtro, você pode realizar uma consulta geral pela disciplina que você
deseja, colocando o nome dela ou então outra descrição como turma, curso, etc.
Mais abaixo é apresentando as disciplinas do professor e suas informações gerais.
No Botão Notas, será direcionado para a tela de lançamento de notas.
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Após selecionar a disciplina desejada, será direcionado para a página de
Lançamento de Notas, a qual podemos selecionar o filtro do subperíodo desejado e clicar
no botão “Consultar”.

Ativar Edição: Com esta opção marcada é possível editar ou lançar notas das
avaliações, já com esta opção desmarcada a tela fica em modo de consulta apenas.
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DICAS: Algumas instituições optam por separar notas por bimestre (subperíodo).
Caso sua instituição utilize esta configuração você poderá consultar as avaliações
vinculadas ao bimestre (subperíodo) desejado.

Itens a serem destacados na lista para o lançamento de notas estruturado na
página.:


Cada linha se refere a um aluno;



Cada coluna se refere a uma avaliação criada pela secretaria;



A coluna Nota Final e a Nota aplicando-se a fórmula de cálculo de nota sem
considerar exames;



A coluna Média Final é a Nota final do aluno após aplicar a fórmula de
Exame;



A coluna Frequência mostra a porcentagem de frequência que o aluno possui
em todo o período letivo;



A coluna situação indica qual a situação atual em que o aluno se encontra
nesta disciplina.
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Para lançar notas, primeiramente informe as notas dos alunos nas avaliações e
clique no botão “Salvar”, no final da página.

IMPORTANTE: Sobre os bloqueios de lançamentos, as avaliações possuem data
limite para lançamento de notas. Quando esta data limite passou, o lançamento da nota é
bloqueado. Indicamos que neste caso entre em contato com sua secretaria para mais
detalhes.
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Todas as avaliações possuem configuração para Nota Máxima, a configuração pode
variar de acordo com o Sistema de Avaliação utilizado na disciplina.
A data limite e a nota máxima são sempre apresentadas no nome da avaliação no
início da coluna.

4.5.1 CRIAÇÃO DE SUBAVALIÇÕES

Algumas instituições trabalham com sistemas de avaliação onde o próprio
professor pode criar suas subfórmulas para compor uma nota.
Dentro do sistema de avaliação que é cadastrado pela instituição, o professor pode
criar suas subavaliações que juntas compõem a nota da avaliação como um todo.
Ex: A nota do bimestre 1 pode ser dividida pelo professor em trabalhos e provas,
possuindo um método próprio do professor para compor a nota do bimestre 1.

IMPORTANTE: A criação de Subavaliação e Subfórmulas é configurável para ser
apresentado ou não no portal, conforme as políticas internas da Instituição.
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O professor pode também ter as opções para emitir relatórios específicos do
lançamento de notas:
1. Por Nome do Aluno: Emite o relatório de Demonstrativo de Notas listando os alunos
por nomes;
2. Por RA do Aluno: Emite o relatório de Demonstrativo de Notas listando os aluno
por RA, sem nomes;
3. Ata de Alunos da disciplina: Cria um relatório listando os alunos para assinatura
dos mesmos.
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4.6 ATIVIDADES EXTRA CLASSE

As atividades extraclasse são propostas pelos docentes para que os alunos
pratiquem fora da escola e, assim, consigam assimilar melhor os conceitos apresentados
em sala de aula.
Esse recurso está disponível no Menu Acadêmicos  Atividades Extra Classe:

É direcionado para página de consulta da disciplina que o professor ministra as
aulas na IES.
No campo Filtro, você pode realizar uma consulta geral pela disciplina que você
deseja, colocando o nome dela ou então outra descrição como turma, curso, etc.
Mais abaixo é apresentando as disciplinas do professor e suas informações gerais.
No Botão Atividades, será direcionado para criar ou editar atividades extras da
disciplina.
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Caso ainda não contenha nenhuma atividade criada, será apresentando o uma
mensagem de que não existe atividades cadastradas.
Para cadastrar uma atividade extra classe, clique no botão “Nova Atividade”.

Será direcionado para fazer o cadastro da atividade, que contempla os seguintes
registros a serem feitos:




Período (Campo Obrigatório): Campo Aberto para registro de quando foi
realizado à atividade. Ex: Podemos registrar como um dia em especifico, em um
intervalo de tempo, entre outros;
Contabilizar Horas no Diário (Campo Opcional): Caso marcada, irá impactar no
diário de frequência da disciplina, no qual poderá atribuir presença ou falta para o
aluno. A quantidade de faltas que o aluno irá receber será de acordo ao informado
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no campo “Aula”. Se registrado uma aula, o aluno recebe uma falta, se registrado
duas aulas, duas faltas e assim por sequência;
Aulas (Campo Obrigatório): Nesse campo deverá ser informando quantas aulas
irá representar essa atividade. Ex: Cada aula em sala de tem uma duração de 50
minutos, então se for registrado que a atividade tem o mesmo peso que uma aula,
essa atividade será registrada com duração de 50 minutos, se for registrado 2
aulas, a atividade ira ser registrada com uma duração de 1 hora e 40 minutos e
assim por sequência.
Habilitar envio de arquivos (Campo Opcional): Caso marcada, irá habilitar a
opção para o aluno enviar arquivos para essa atividade;
Descrição (Campo Obrigatório): Campo com o Conteúdo foi realizado na
atividade (Esse é o registro irá ser apresentado nos documentos de Diário de
Classe);
Descrição Geral (Campo Opcional): Local para expor comentários ou
observações a respeito da atividade.

Após confirmar clicando em “Salvar”, irá retornar para a página com a lista de
Atividades Extra Classe da disciplina.
Caso queira cadastrar uma nova atividade, clique no botão “Nova Atividade”;
Abaixo será apresentando os dados gerais da atividade;
Na ultimas colunas da atividade são apresentadas algumas opções para Edição,
Remoção e Controle de presença dos alunos (Essa última opção só é apresentada se
marcado a opção “Contabilizar Horas no Diário” e/ou “Permite o Envio de Arquivos”).
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Clicando no botão “Alunos”, será direcionado para a tela de controle do envio de
arquivos e atribuição de faltas ou presenças do alunos.
Botão Opções, para marcar em lote todos os alunos que não enviaram os arquivos
da atividade;
Abaixo é apresentando a lista com o nome dos alunos matriculados e dados de
envio dos arquivos;
Última coluna da lista é onde feito o registro da falta ou presença do aluno, o seu
funcionamento é semelhante ao do diário de frequência.
No fim da operação, é necessário confirmar no botão “Salvar Alterações” para
gravar as alterações feitas.
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5. UTILIDADES

O menu Utilidades no Portal do Professor possui algumas funções importantes:
1. Adicionar arquivos e disponibilizar para os alunos de suas disciplinas;
2. Verificar quadro de horários;
3. Enviar aviso aos alunos;
4. Entre outros.

Nestes próximos capítulos serão explicadas tais utilidades de forma detalhada.

IMPORTANTE: A disponibilidade dos menus que serão apresentados, são
configurados pelo administrador do sistema da sua instituição, caso falte alguma função
em seu Portal consulte sua instituição.
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5.1 REPOSITÓRIO DE ARQUIVOS

O Repositório de Arquivos é o local do Portal do Professor onde você poderá
armazenar arquivos que deseja compartilhar com seus alunos. Lembrando que ele possui
a função de guardar arquivos e disponibilizar determinado item para várias turmas ou
Períodos Letivos sendo apresentados em outros itens do Menu Utilidades.
IMPORTANTE: O repositório de Arquivos tem funções similares ao link Arquivos
Compartilhados, no entanto aqui é o local de armazenamento de arquivos. A diferença
entre os dois é que pelo Repositório de Arquivos podemos selecionar o arquivo e depois
selecionar as disciplinas com as quais o arquivo será compartilhado, já o menu Arquivos
Compartilhados tem o mesmo objetivo porem em caminho inverso, o qual podemos
selecionar a disciplina e em seguida selecionar os arquivos a serem compartilhados.
Acesse através do Menu Utilidades -> Repositório de Arquivos

A tela é dividida conforme destacado na imagem que segue.
1. Área de cadastro;
2. Lista dos arquivos.
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5.1.1 ADICIONANDO UM ARQUIVO NO REPOSITÓRIO

Para inserir um novo arquivo no repositório, podemos seguir o fluxo que será
apresentado a seguir.
Preencha o campo descrição do Arquivo;
Clique no Botão 'Escolher arquivo' e selecione o arquivo a ser adicionado no
Repositório;
Clique no Botão Salvar.
**Tamanho máximo de arquivo 50MB.
O arquivo já estará disponível no repositório.
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5.1.2 GERENCIANDO OS ARQUIVOS

Para gerenciar os seus arquivos, acesse através do Menu Utilidades -> Repositório
de Arquivos
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Baixar o arquivo
Podemos clicar no botão DOWNLOAD.
Editar o arquivo
Para editar um arquivo, podemos clicar no botão EDITAR altere o arquivo ou
descrição e salve novamente;
Após alterado não é possível recuperar o arquivo anterior.

Excluir o arquivo
Para excluir um arquivo, podemos clicar no botão Excluir;
Ao excluir o arquivo não é possível recupera-lo.

Compartilhando os Arquivos pelo Repositório
Para compartilhar arquivos pelo repositório, podemos clicar no botão “Compartilhar”,
selecione as disciplinas com as quais o arquivo deve ser compartilhado e clicar no botão
“Salvar Compartilhamento”.
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Os arquivos serão apresentados conforme as disciplinas que foram adicionadas,
como mostra na próxima imagem.

5.2 ARQUIVOS COMPARTILHADOS

Os arquivos Compartilhados indicam somente os arquivos que foram compartilhados
para determinadas disciplinas. Para visualizar arquivos que não foram compartilhados
utilize o Repositório de Arquivos.
Os arquivos compartilhados com as disciplinas serão vistos pelos alunos através
do Portal do Aluno.
IMPORTANTE: O repositório de Arquivos tem funções similares ao link Arquivos
Compartilhados, no entanto aqui é o local de administração de compartilhamentos dos
arquivos. A diferença entre os dois é que pelo Repositório de Arquivos você seleciona o
arquivo e depois seleciona as disciplinas com as quais o arquivo será compartilhado, já o
menu Arquivos Compartilhados tem o mesmo objetivo porem em caminho inverso, onde
você seleciona a disciplina e em seguida seleciona os arquivos a serem compartilhados.
Para você compartilhar seu arquivo, primeiramente deverá adicioná-lo no Repositório de
Arquivos.
Acesse o menu Utilidades --> Compartilhamento de Arquivos
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Ira ser apresentando três colunas, informando a Organização, Período Letivo e
a Descrição do Período Letivo.
Clique na linha correspondente que deseja ver os horários detalhados.

Serão apresentadas todas as disciplinas em que o professor ministra aula no período
letivo.
Abaixo de cada disciplina é apresentada uma lista dos arquivos que o professor já
compartilhou com a os alunos da disciplina.
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5.2.1 COMPARTILHANDO ARQUIVOS PARA OS ALUNOS

Para compartilhar arquivos com alunos, podemos clicar no botão "Adicionar mais
arquivos" localizado abaixo do nome da disciplina, selecione os arquivos a serem
compartilhados e clicar em "Salvar Compartilhamento".

Os arquivos selecionados serão compartilhados com os alunos da disciplina e
listados na tela.

5.2.2 INATIVANDO COMPARTILHAMENTO

Para inativar um compartilhamento basta clicar no botão INATIVAR.
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DICA: Assegure-se que o botão clicado está no painel da disciplina correta. A
inativação do compartilhamento acontece por disciplina e por arquivo.

5.3 ARQUIVOS GERAIS

No item Arquivos Gerais são visualizados arquivos disponibilizados pela instituição
para o professor.
Acesse Menu Utilidades -> Arquivos Gerais.

IMPORTANTE: Os arquivos têm prazo de validação, e de acordo com a
configuração de datas realizada pela instituição o arquivo deixa de ser listado.
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5.4 QUADRO DE HORÁRIOS

Quadro de Horários e Lista de Horários possuem a mesma função de apresentar
ao professor os horários cadastrados pela instituição para suas aulas.

Acesse o menu Utilidades -> Quadro de Horários.

Ira ser apresentando uma tabela listando a Organização da Instituição, Período
Letivo e a Descrição do Período Letivo. Para filtrar os horários de aulas preenchidos no
sistema para o professor.
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No Quadro de horários são apresentadas as informações de turma e sala de seus
horários em formato dia de semana.
A coluna Horário separa as aulas agendadas para cada horário da instituição.
É apresentado:

1.Nome da disciplina;
2.Nome da Turma;
3.Sala onde está agendada aula;
4.Intervalo de tempo no qual ocorre as aulas;
5.Quantidade de aulas agendadas para este intervalo de tempo no dia
da semana e horário em questão.
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5.5 AVISOS AOS ALUNOS

Para repassar informações ou deixar alguns recados a determinados alunos o Portal
do Professor tem a opção da função Avisos aos Alunos, onde o professor pode enviar um
aviso para alguns alunos em específico, ou para todos alunos de determinada disciplina.
Acesse o menu Utilidades -> Avisos.
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5.5.1 ENVIANDO UM AVISO

Para enviar um aviso, podemos clicar no botão “Cadastrar Aviso”.

Selecionar a disciplina que deseja enviar o aviso.

Precisamos informar alguns itens, sendo eles:



Informe o título do aviso;



Informe a data de e até. O aviso ficará no Portal do Aluno durante este período
de tempo;



Informe o texto do aviso;



Selecione os alunos que devem receber o aviso;
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Após, podemos clicar no botão “Enviar Aviso”.
Pronto! O aviso estará encaminhado para os alunos.

DICAS:

1. Para selecionar todos os alunos, podemos clicar no box do topo da
coluna.
2. O campo de descrição tem um limite até de 3000 caracteres que podem
ser preenchidos, como podemos visualizar na imagem que segue.

5.5.2 GERENCIANDO AVISOS CADASTRADOS
Para consultar por avisos já cadastrados, devemos seguir o seguinte fluxo:
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1. Informar o intervalo de datas de vigência;
2. Clique no botão Consultar.
Os avisos serão listados.

DICA: Também existe a opção para trazer somente avisos com a situação
"Ativa" e dentro do tempo de vigência.

5.5.3 INATIVANDO/ATIVANDO AVISO ENVIADO
Os avisos são inativados automaticamente ao término do prazo de vigência.
Para inativar/ativar um aviso antes do término da vigência, podemos clicar no botão
“Inativar/Ativar” ao lado na coluna opções do aviso.
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