Diários de Classe
O preenchimento do Diário de Classe é efetuado através do sistema informatizado SIE
disponibilizado,
via
web,
no
Portal
do
Professor,
cujo
endereço
é:
http://portal.ufabc.edu.br:8080/professor/index.html .
Todos os docentes que ministram aulas para quaisquer turmas neste quadrimestre
deverão acessar o Portal do Professor e preencher o Diário de Classe diariamente.
Ao acessar o Portal do Professor, o docente deverá fazer seu login:

Os docentes que ainda não têm login no Portal do professor devem solicitá-lo junto ao
NTI através do e-mail: suportesie@ufabc.edu.br .Todos os docentes têm como padrão o
mesmo nome de usuário utilizado para acesso à rede interna da UFABC (nome.sobrenome).
Após o login aparecerá uma tela com três links “Lançamento de Notas”, “Diário de
Classe” e “Listas de Presença”:

O docente deverá clicar em “Diário de Classe”:
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Ao clicar neste link aparecerá uma tela relacionando as turmas vinculadas ao docente:
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Clique sobre a turma desejada para habilitar a inserção das notas de aula.
Aparecerá uma tela com a opção “Lançar uma Nova Aula”. Clique sobre esta opção:
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Aparecerá uma tela com a relação de todos os alunos matriculados na turma
selecionada, data desejada para a inserção das informações, espaço para definição do horário
de aula e quantidade de horas/aula, tipo da aula (teórica, prática etc.) e espaço para inserção
das notas de aula. As notas de aula (tópicos abordados durante a aula) deverão ser digitadas
neste espaço:

Nesta mesma tela é possível fazer o controle de presença dos alunos. O sistema tem
como padrão atribuir presença para todos os alunos, mas caso o docente queira registrar a
falta de algum aluno, poderá fazê-lo desmarcando a caixa de seleção à frente do nome do
aluno.
Nota ¹: A atribuição de faltas no link “Diário de Classe” serve apenas para controle do docente, não sendo computada no
lançamento de conceitos e faltas sendo, portanto, dispensável o seu preenchimento.
Nota ²: O sistema não está permitindo correções de itens já inseridos no Diário de Classe, sendo assim os docentes deverão ser
extremamente cuidadosos ao preencher o Diário de Classe.
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Após registrar todas as informações necessárias, vá até o final da página e clique em
“Enviar Dados”.

Estes passos deverão ser repetidos sempre que for necessário inserir uma nova nota
de aula.
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