
ENCERRAMENTO DE TURMAS NO  

SIGAA 2018.2 
http://sigaa.ifsc.edu.br 

 

O preenchimento
compreende os

dados do plano de
ensino, o

cronograma de
aula, as avaliações

e as referências.

Plano de Ensino

NOTAS, FALTAS E
CONSOLIDAÇÃO

Nesta etapa, são
lançadas as notas
parciais e faltas. A

nota final é
calculada. Após a
conferência pelo

professor, a turma
é consolidada.

http://sigaa.ifsc.edu.br/
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Acesso às suas turmas 
Seguindo essas orientações, você conseguirá consolidar as turmas 

no SIGAA antes das férias docentes e os setores administrativos 

poderão dar continuidade aos trabalhos que culminarão com a 

matrícula dos alunos para o próximo semestre. 

 

Acesse http://sigaa.ifsc.edu.br. 

 

 

 

 

 

 

Acesse o SIGAA 

com o mesmo 

usuário e senha 

dos demais 

sistemas do 

IFSC. 

Você deve 

clicar no 

Módulo Portal 

do Docente. 

1 

2 

http://sigaa.ifsc.edu.br/
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Acesso às suas turmas 
 

 

 

  

Identifique as 

Turmas as 

quais está 

vinculado e 

clique no título 

de uma delas 

para iniciar os 

passos de 

encerramento 

de turma. 

3 
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1. Preenchimento do plano de ensino 
 

 

  

Clicar em 

Turma > Plano 

de Ensino 
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a. Itens do plano de ensino 
 

 

 

 

  

Preencher os dados do Plano de Ensino conforme o PPC do curso. Faça 

antes em editor de texto. Copie e cole.  
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b. Cronograma/Tópicos de Aula 
 

 

 

 

 

  

Preencha o Cronograma de Aulas no Plano de Ensino. Em descrição, 

descreva o conteúdo das aulas. As informações deste campo compõem o 

diário de classe da turma. 
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C. Avaliações 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Escolha 1ª Avaliação. Data e 

Hora não são obrigatórias. Este 

cadastro será suficiente para 

lançar o desempenho final do 

semestre. Você poderá 

detalhar ainda mais, criando 

até cinco colunas. Faça desta 

forma se o cálculo do 

Resultado Final envolver 

média simples das notas das 

avaliações. Se o Resultado for 

calculado por Média 

Ponderada, cadastre somente 

a coluna 1ª Avaliação e o 

restante pode ser configurado 

em Lançar Notas. 

1 

Se o Resultado é 

calculado por Média 

Simples e você deseja 

divulgar as parciais, o 

cadastro das colunas de 

avaliação ficará desta 

forma. 

2 
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D. Referências 

 

 

 

  

Se você está preenchendo o Plano de Ensino somente agora, clique em 

Outro, copie e cole as Referências do Plano de Ensino e clique em 

Adicionar Referência. Futuramente, será possível buscar Livros no acervo 

para indicação das Referências. Depois de cadastrar as referências, 

Salve e Envie o Plano de Ensino. 

Cadastre as 

Referências, 

Salve e Envie 

o Plano de 

Ensino 
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2. Lançamento de frequência e notas 
 

 

  

Use as 

opções no 

menu Alunos 
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a. Lançamento de frequência em planilha 
 

 

 

 

  

Acesse o Menu Alunos>>Lançar Frequência em Planilha 

Na planilha, você poderá lançar as faltas dos alunos em todo o semestre.       

Clique na célula correspondente, uma ou mais vezes, até indicar todas as faltas. 
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B. Lançamento de notas e Finalização/Consolidação de turma 
 

 

Digite as Notas nas colunas de avaliação que foram criadas anteriormente no Plano de Ensino.
Se você criou somente uma coluna de avaliação, digite o resultado do aluno no semestre e 

clique em Salvar. O Resultado Calculado apresentará o mesmo valor. Confirme o Resultado 

Calculado, podendo alterá-lo, se for necessário, na coluna Resultado. 

Sobre avaliações de Recuperação paralela, para registrar o desempenho dos alunos nessa 

avaliação, você NÃO deve criar outras colunas. Você deve substituir a nota anterior pela nota 

mais alta digitando. Se quiser registrar que a substituição de nota foi realizada, clique ao lado 

da célula da nota (bonequinho com lápis) para escrever um comentário, o que não é 

obrigatório. 

O sistema também apresentará as Faltas Calculadas. Se concorda com o cálculo e a 

consequente situação final do aluno, clique na seta verde, ao lado de Faltas Calculadas, para 

confirmar. Se você criou somente uma coluna de avaliação, ou mais colunas, e o resultado 

corresponde a média simples, o preenchimento do diário de classe está concluído. Bastará 

Finalizar/Consolidar. 

 

Acesse o Menu Alunos>>Lançar Notas 
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Por motivo de segurança o sistema irá solicitar que o professor digite 
a sua senha, conforme figura a seguir.  

  
  

O sistema irá exibir a confirmação de consolidação de turma.
Ao consolidar a turma, você está confirmando digitalmente a sua respon-
sabilidade sobre as informações contidas no Diário de Classe. Clicando em 

Diário Eletrônico >> Diário de Turma, você poderá salvar o Diário de 
Classe em PDF para arquivo.




