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Câmpus Serra-ES 
Procedimentos para registro online de notas de prova e entrega à Secretaria 

 
Caros docentes, 
 
Com a implantação do Painel do Professor atual, novas ferramentas serão implantadas e 
liberadas no decorrer do período. 
Os Procedimentos para registro online de notas de prova e entrega à Secretaria, no Câmpus 
de Serra-ES, são os seguintes: 

 
1. O docente recebe uma Lista de Presença da prova, contendo os nomes dos alunos e os 

espaços para as assinaturas dos presentes à prova.  
2. Corrigidas as provas, o docente entra no Painel do Professor e digita as notas de prova 

de cada aluno. O clique no botão SALVAR salva os resultados digitados até aquele 
momento, permitindo a continuidade da digitação em outra oportunidade, mas os 
resultados ainda não foram enviados à Secretaria. 

3. Concluída a digitação de todas as notas da prova, o docente confere os lançamentos 
realizados. Estando tudo correto, o docente clica no botão ENVIAR À SECRETARIA.  

4. O docente imprime (em papel) este Relatório de Notas, assina-o e o entrega à 
Secretaria Geral do Câmpus Serra-ES, juntamente com a apresentação da Lista de 
Presença. Observação: O docente pode optar por solicitar à Secretaria Geral que 
imprima o Relatório de Notas. 

5. A Secretaria Geral recebe o Relatório de Notas assinado pelo docente e carimba o 
recibo na Lista de Presença. 

6. A Secretaria Geral devolve a Lista de Presença carimbada ao docente, para sua guarda 
pessoal até o final do semestre letivo.  

 
____________ 

 
A seguir, encontra-se detalhado o passo-a-passo para o Lançamento de Notas no Painel do 
Professor. 

 Ao acessar o Painel do Professor, clique na opção Notas/Digitação como 
exemplificado na figura abaixo. 
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 A página abaixo será carregada em seu navegador. Selecione a Disciplina e a Etapa (1º 
Bimestre, 2º Bimestre, Trabalho Específico ou Prova Final) a ser lançada. 

 

 
 

 Após selecionar a Disciplina (atentar para divisão de pauta teórica e pauta prática) e 
a Etapa, dê um clique simples sobre o botão “Buscar” e aguarde carregar a lista de 
alunos, com o campo para digitação das notas, como mostrado na figura abaixo: 
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 Favor atentar para as seguintes observações: 
o Caso o discente não tenha feito a prova, favor deixar o campo em branco e 

marque a opção Faltou; a opção Faltou, quando marcada, desabilita o 

lançamento da respectiva nota. 
o O campo para digitação só é liberado para a etapa selecionada, mesmo sendo 

mostrados todos os outros campos; 
o Os outros campos aparecerão na tela para consulta e simulação de nota. De 

acordo com a digitação, a nota é simulada, calculada e apresentada ao final 
com a média e situação atualizada do Aluno. 

o O botão “Salvar” salva a nota da Etapa. Caso o professor queira alterar ou 
continuar digitando as Notas, poderá fazê-lo até que seja clicado o botão 
“Enviar para Secretaria”. 

o O botão “Enviar para Secretaria” envia as notas e bloqueia a digitação ou 
alteração de novas notas. Nesse caso, as alterações só poderão ser feitas por 
meio de errata. 

o A nota de Atividades Complementares (AC) não precisará ser lançada pelo 
docente. 
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 O botão “Imprimir” imprime um relatório do que está digitado na tela, para assinatura 

do docente e entrega à Secretaria Geral do Câmpus Serra-ES.  

 

 

 Veja, abaixo, a tela com os botões comentados acima e a legenda dos símbolos 
utilizados nas colunas. 

 

 


