
4) MATERIAL DE SALA DE AULA 
 

 
 ACESSO AO SISTEMA PEDAGÓGICO: 

 Diários de classe; 
 Relatório de faltas; 
 Justificativa de faltas. 

 
 PROTOCOLOS/PORTARIAS/REGIMENT

O: 
 Normas de avaliação de 

desempenho na IES. 
 

 MATERIAL DE SALA DE AULA: 
 Tipos e solicitação. 

 

ORIENTAÇÕES SISTEMA PEDAGÓGICO:  



1) SISTEMA PEDAGÓGICO 

1.1 Acesso inicial na área do docente 

 



1) SISTEMA PEDAGÓGICO 

1.2 Acesso inicial na área do docente 

 



1) SISTEMA PEDAGÓGICO 

1.3 Acesso inicial na área do docente 

 

 
 Relatórios – Principal; 
 Selecione o Diário. 

 
 



1) SISTEMA PEDAGOGICO 

Diário de classe 
 
 Ao selecionar uma opção, 

o sistema irá solicitar os 
dados referentes ao 
semestre e ao bimestre, 
antes de ser selecionada 
a turma. 
 
 



1) SISTEMA PEDAGOGICO 

Diário de classe - Faltas 

 

 

 
 Diário que corresponde 

ao controle diário do 
aluno em sala; 

 Preenchido pelo docente; 
 Base para a digitação das 

faltas. 
 
 



Ata de notas parciais e Lista de frequência para provas 

1) SISTEMA PEDAGÓGICO  
 Diário impresso e 

usado no dia da 
aplicação da 
prova; 

 Atenção ao 
selecionar o 
bimestre; 

 Coluna da 
esquerda: no dia 
da aplicação da 
prova; 

 Coluna da direita: 
ao receberem a 
prova corrigida; 

 Base da digitação 
da notas. 



1) SISTEMA PEDAGÓGICO 

DIÁRIOS:  
1º e 2° bimestres: 
• Diário de classe 

• Controle diário da presença do aluno em sala. 
• Ata de Notas parciais e lista de frequência em provas: 

• Controle da presença do aluno no dia da prova; 
• Registro da média atribuída ao aluno; 
• Protocolo de entrega da prova corrigida. 

• Conteúdo ministrado: 
• Lançamento do conteúdo ministrado em conformidade com o Plano 

de ensino executado e com a divisão da CH da disciplina para cada 
bimestre: Por exemplo: 1º bi : 30h/ 2° bi: 30h = ch total de 60h. 

• Faltas: digitação conforme o Diário de Classe; 
• Notas: digitação conforme a 2ª coluna do Diário de Lista de frequência 

em prova. 
 



1) SISTEMA PEDAGÓGICO 

DIÁRIOS:  
Substitutiva:  
• Ata de Notas Parciais e lista de frequência em prova; 
• Diário de notas e faltas. 

 
 

ENTREGA DOS DIÁRIOS: 
Os diários são entregues na SECAD, conforme prazo estipulado no 
Calendário Acadêmico. Fora do prazo, o docente só entrega os diários com 
autorização formal da Coordenadoria de curso e estará sujeito a 
recebimento de advertência. 

 
 



1) SISTEMA PEDAGÓGICO 

CUIDADOS: 
 

• Controle diário da frequência do aluno = digitação das faltas; 
 

• Aplicação da prova, conforme Calendário acadêmico; 
 

• Alunos cujos nomes não estejam na Lista de Frequência no 
dia da prova: encaminhar à Coordenação de curso; 

 
• Confira as notas digitadas antes de finalizar o diário; 
 

 
 

 
 



1) SISTEMA PEDAGÓGICO 

CUIDADOS: 

• Organize seus arquivos de provas por turma e bimestre, pois, 
antes de finalizar o diário de notas, o sistema exigirá o envio 
do arquivo da prova; 

 
• Não aplique a mesma prova ou parte dela em outras turmas; 
 
• Registre, no diário de conteúdo ministrado, as atividades 

desenvolvidas em caráter extraclasse. Cada bimestre deve 
conter, no mínimo, o registro de 02 atividades desta natureza; 
 

 
 
 



1) SISTEMA PEDAGÓGICO 

 
CUIDADOS: 
 
 

• Devolva as provas corrigidas em sala de aula, coletando a 
assinatura de cada aluno, entregando ao próprio sua prova. 
Aproveite este momento e faça uma avaliação coletiva da 
prova, releia cada questão, explicando a opção de resposta 
correta. Faça deste momento uma etapa de reflexão; 
 

• Evite deixar provas com representantes de turma ou entregá-
las em corredores ou sala dos professores. 

 



2) PROTOCOLOS/REGIMENTO 

  
Diretrizes gerais: 
• As avaliações bimestrais são 

escritas e individuais; 
• A IES pratica 02 avaliações 

bimestrais definidas em 
Calendário Acadêmico: 

 
1° bimestre 
2° bimestre 

 



Além das bimestrais, existe a prova SUBSTITUTIVA: 
• Esta prova serve:  

• para alunos que faltaram no dia da prova;  
• para alunos que não atingiram a média e irão substituir a 

nota mais baixa;  
• para alunos insatisfeitos com a média e que desejam 

tentar modificá-la. 
  
 

2) PROTOCOLOS/REGIMENTO 



 
CONTEÚDOS trabalhados na elaboração das provas: 

1° bimestre: o conteúdo ministrado até a aula que antecede 
a prova; 
2° bimestre: todo o conteúdo ministrado na disciplina desde 
o primeiro dia de aula. 
 
Substitutiva: todo o conteúdo  
ministrado na disciplina. 

  
 

2) PROTOCOLOS/REGIMENTO 



 
Observações: 
• Trabalhos acadêmicos (material impresso ou comunicações 

orais, por exemplo): podem compor nota nos 1° e 2° 
bimestres, desde que pontuem de 0 a 10.  

• No campo da Folha de Resposta para prova, o docente 
sinaliza a nota do trabalho, a nota da prova e a respectiva 
média; 

• As notas devem ser expressas em números inteiros e/ou 
inteiro mais cinco décimos; 

• A média na IES é 7,0 (sete). 
  
 

2) PROTOCOLOS/REGIMENTO 



 
Formato da prova: 02 partes: 

• Questões múltipla escolha: no mínimo, 5 questões e deve 
valer 50% da pontuação total da prova, ou seja, 05 
pontos; 

• Questões discursivas: no mínimo, 3 questões e deve valer 
50% da pontuação total da prova, ou seja, os demais 05 
pontos; 
Atenção: Toda questão deve sinalizar quanto vale. 

  
 

2) PROTOCOLOS/REGIMENTO 



 
Aprovação: alcance da média + 75% de frequência às aulas. 
  
Disciplinas de Estágio: alcance da média + 100% de frequência (não há 
possibilidade de fazer substitutiva). 
 

2) PROTOCOLOS/REGIMENTO 



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 
Compete à Coordenação de curso: 
 

• Aproveitamento de estudos; 
• Adaptação ou dependência; 
• Atestados médicos/ Abono de faltas;  
• Mudanças de turma/ turno. 

 

2) PROTOCOLOS/REGIMENTO 



3 – JUSTIFICATIVA DO PONTO 



3 – JUSTIFICATIVA DO PONTO 

 

ATENÇÃO AOS PRAZOS DE JUSTIFICATIVA:  

até o dia 20 de cada mês.  
 

 



4) MATERIAL DE SALA DE AULA 
 

 

• Material de Sala de aula: 
• Jaleco, apagador e pincel na Sala dos Professores. 

• Material audiovisual: 
• Fazer reserva pelo sistema com antecedência 48h. 

• Selo para acesso ao estacionamento: 
• Informar placa do carro na Sala dos Professores. 
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