Lançamento de Conceitos
O lançamento de conceitos 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 .
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”:
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O docente deverá clicar em “Lançamento de Notas”:

Aparecerá uma tela relacionando as turmas vinculadas ao docente:
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O docente deverá clicar na turma desejada para realizar o lançamento de conceitos e
faltas.
Aparecerá uma tela com a relação de todos os alunos matriculados na turma
selecionada, com espaço para inserção das faltas e dos conceitos finais:

Nota ¹: Se nesta tela aparecer algum aluno que não freqüentou as aulas nesta turma, deverá ser considerada a
reprovação por faltas (conceito “O”).
Nota ²: Se algum aluno freqüentou as aulas na turma selecionada e seu nome não aparece na relação, o docente
deverá entrar em contato com a Divisão de Sistemas e Segurança de Informações da Pró-reitoria de Graduação
através do e-mail notas.prograd@ufabc.edu.br e informar o nome do aluno, a turma (disciplina + docente) e o
conceito obtido.
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O docente deverá clicar em “Lançar as notas” para habilitar o lançamento das faltas e
conceitos:
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Aparecerá a seguinte tela, habilitando o lançamento dos conceitos e faltas:
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Clique na seta da caixa de seleção “Conceito” para atribuir um conceito ao aluno:
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Selecione o conceito correto de acordo com os critérios estabelecidos nos Projetos
Político-Pedagógicos dos cursos de graduação da UFABC:
CONCEITO

DEFINIÇÃO

A

Desempenho excepcional, demonstrando excelente compreensão da disciplina
e do uso da matéria.
Bom desempenho, demonstrando boa capacidade de uso dos conceitos da
disciplina.

B

C

D

F

O

INCOMPLETO

Desempenho mínimo satisfatório, demonstrando capacidade de uso adequado
dos conceitos da disciplina, habilidade para enfrentar problemas relativamente
simples e prosseguir em estudos avançados.
Aproveitamento mínimo não satisfatório dos conceitos da disciplina, com
familiaridade parcial do assunto e alguma capacidade para resolver problemas
simples, mas demonstrando deficiências que exigem trabalho adicional para
prosseguir em estudos avançados. Nesse caso, o aluno é aprovado na
expectativa de que obtenha um conceito melhor em outra disciplina, para
compensar o conceito D no cálculo do CR. Havendo vaga, o aluno poderá
cursar esta disciplina novamente.
Reprovado. A disciplina deve ser cursada novamente para obtenção de
crédito.
Reprovado por falta. A disciplina deve ser cursada novamente para obtenção
de crédito.
Indica que uma pequena parte dos requerimentos do curso precisa ser
completada. Este grau deve ser convertido em A, B, C, D ou F antes do término
do quadrimestre subsequente.

Após selecionar o conceito correto clique na caixa de seleção “Faltas” para lançar as
faltas do aluno. Mesmo que o aluno possua 100% de presença é necessário clicar nesta caixa
e digitar “0” faltas, caso contrário o conceito lançado não será enviado para o histórico do
aluno. Estes passos deverão ser repetidos para todos os alunos, lembrando que mesmo os
alunos que não assistiram às aulas na turma selecionada deverão ter seu conceito preenchido,
neste caso o conceito atribuído deverá ser “O” e o número de faltas correspondente ao
número de aulas do quadrimestre.
Atenção: Os alunos com mais de 25% de faltas na disciplina serão reprovados
automaticamente independentemente do conceito obtido. A UFABC adota o conceito de
hora/aula, portanto caso o aluno tenha faltado em um dia em que a aula teve duração de
duas horas, o mesmo deverá ter duas faltas computadas.
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Após lançar os conceitos e faltas de TODOS os alunos clique em “Salvar Notas” no final
da página:
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Nesta etapa é possível imprimir um relatório do lançamento de conceitos. Clique em
“Gerar relatório” na parte superior da página:
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Aparecerá a tela a seguir onde o docente poderá escolher se deseja ou não algumas
informações no relatório, como número de faltas e número de matrícula dos alunos:

Definidos os parâmetros do relatório, clique no botão “Gerar Relatório”:

Clique em “Imprimir relatório” no final da página e imprima ou salve em formato
”PDF”.
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Ao final, é necessário clicar no botão “Encerrar Lançamento” para que os conceitos
salvos sejam lançados nos históricos dos alunos, conforme imagem a seguir:

Após clicar em “Encerrar Lançamento” não é mais possível alterar o conceito de algum
aluno da turma. Caso seja necessário alterar algum conceito deve-se solicitar a alteração
através do e-mail: notas.prograd@ufabc.edu.br . Deverá constar no e-mail o nome e RA do
aluno, a disciplina, o quadrimestre em que a disciplina foi cursada e o conceito correto.
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