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Logar com o seu usuário e senha:
Caso não funcione clique em "Esqueceu a senha?"
Tela principal do portal

Agenda
Na agenda irão aparecer as datas de cada disciplina que o professor dará aula.
E irá aparecer dessa maneira para o professor:

Disciplinas
No botão Disciplinas, serão listadas todas as que o Professor dará aula, dessa maneira:

Cada disciplina terá os botões de interação:

● Programa
○ Plano de Curso
Devem ser passadas as informações para a Secretaria Acadêmica preencher referente a
Ementa e Objetivos, o restante podem ser preenchidas pelo Professor.
○ Cronograma Previsto
Devem ser preenchidos pelo Professor.
○ Bibliografia
A Bibliografia básica e Bibliografia complementar devem ser preenchidas pela Secretaria
Acadêmica, o Professor preencherá Adicionar bibliografia complementar

● Postagens
Professor pode colocar lembretes para aparecerem no Mural no portal do aluno.

● Mensagens
Professor pode enviar mensagens particulares para um aluno específico ou mais.

● Frequências
Deverá ser registrado o conteúdo ministrado em aula, e marcando se o aluno possui presença ou
falta em um horário, podendo realizar a marcação para todos ou individualmente.
Primeiramente o Professor deve inserir no campo o Registro do Conteúdo para “abrir” a lista de
alunos da turma, no exemplo abaixo temos o aluno TESTE na turma.

● Notas
Esta ferramenta exibirá a listagem de alunos com os campos para digitação das notas atingidas em
cada avaliação.

● Estatísticas
O professor poderá visualizar as estatísticas da disciplina, observando os alunos matriculados,
matrículas canceladas, lista de alunos por cursos, notas dos alunos.

● Resultado Final
Essa tela apresentará o resultado final dos alunos, incluindo frequência e notas, e a conclusão se o
aluno está aprovado ou reprovado na disciplina. Somente a secretaria poderá encerrar a disciplina.

● Moodle
Através dessa tela é possível visualizar os alunos que estão escritos no moodle.

Grade de Horários
Nessa tela poderá ser visualizado a grade de horários.

Mensagens
Poderão ser enviadas mensagens para aluno, professores e coordenador do curso através dessa
tela, podendo ser só texto ou incluir anexos como um documento.

