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1. Abra um navegador e acesse http://sig.ufsb.edu.br. Clique na opção “Cadastre-se", referente a 
Professores e Funcionários para realizar seu auto-cadastro (caso já tenha cadastro, ignore esta 
etapa).

2. Após o auto-cadastro ser realizado com sucesso, faça o login no SIGAA e selecione o módulo 
”Portal do Docente”.

http://sig.ufsb.edu.br


Por ora, nos limitaremos aos procedimentos básicos que os docentes realizarão, como 
lançamento de frequência/notas. A navegação pelas demais opções do portal deve ser realizada a 
título de conhecimento apenas, com o cuidado de não efetivar operações desconhecidas. Em 
momento posterior a PROTIC liberará o uso de todas as demais funções.

3. No quadro “Minhas turmas no semestre”, o docente poderá visualizar todas as turmas nas quais 
ele está alocado. Para acessar a turma virtual correspondente, clique sobre a mesma.



4. Para visualizar os alunos inscritos na turma, selecione a opção “Participantes”.

5. Você poderá, além de visualizar o perfil dos alunos, enviar mensagens para eles diretamente 
pelo SIGAA, além de obter a lista de e-mails pronta para envio, bastando copiar e colar no campo 
de destinatários de um e-mail.



6. No menu “Alunos” é possível ter acesso ao lançamento de notas/frequência. Para inserir a 
frequência dia-a-dia, selecione a opção “Lançar Frequência”.

7. Selecione o dia para lançar a frequência clicando no calendário à esquerda.



8. Na lista exibida, basta marcar os alunos que receberam falta (e o número de faltas) e clicar em 
“Gravar Frequência”.

Obs: Caso seja necessário, é possível apagar uma frequência já lançada utilizando a opção 
“Remover Frequência deste dia”.

Obs 2: Uma vez lançada a frequência, o discente terá acesso imediato à ela. 



9. Uma outra possibilidade é a de inserir a frequência toda de uma vez, utilizando a opção “Lançar 
Freq. em Planilha”.

10. Neste modo de visualização, para lançar a falta no aluno basta clicar na linha com o mesmo e 
na coluna do dia da aula em que ocorreu a falta. No primeiro clique, o número total de faltas no dia 
será inserido. Para diminuí-lo basta clicar novamente. É possível também, uma vez que o campo 
esteja em edição, digitar o valor. Para finalizar, clique em “Gravar Frequência”.



11. Para lançar notas, selecione a opção “Lançar notas”.

12. O docente poderá inserir as notas a qualquer momento do quadrimestre, todas de uma vez ou 
algumas por vez. No lançamento das notas (consolidação da turma) as opções são:

• Salvar: sempre utilizar esta opção após a inserção de notas/frequências, para que os dados 
sejam registrados. O docente poderá modificar os dados inseridos ou inserir novos dados a 
qualquer momento. Porém, utilizando esta opção os alunos terão acesso às notas, uma 
vez que elas sejam inseridas.

• Salvar e Ocultar: esta opção serve para registrar os dados da mesma forma que a anterior, 
porém, oculta as notas para que os estudantes não possam visualizá-las. A configuração da 
turma será necessária (vide item 12.1 deste tutorial).

• +: a partir do quadrimestre 2015.3, o docente só terá de inserir 1 nota obrigatória no SIGAA. 
Se ele precisar inserir mais avaliações, basta clicar no "+" verde, ao lado de "Unid. 1" no topo 
da coluna das notas. A configuração da turma será necessária (vide item 12.1 deste tutorial).

• Consolidação Parcial: na configuração atual do SIGAA, esta opção tem o mesmo efeito 
prático da opção "Finalizar (consolidar)". Uma vez utilizada, ela fechará (consolidará) 
definitivamente a turma, não permitindo mais modificações em notas/frequências.

• Finalizar (consolidar): esta opção serve para fechar (consolidar) a turma, uma vez que o 
docente tenha inserido todos os dados corretamente (notas/frequência).

No caso da frequência, o docente irá escolher se lançará ou não as faltas dos alunos nos 
históricos. Para tal, é necessário que o docente “puxe” as faltas do aluno clicando na seta verde 
entre as “Faltas Calc.” e as “Faltas”; lembrando: não há reprovação por falta, então independente 
do número de faltas, o aluno não será reprovado. Caso hajam retificações a serem feitas em 
notas/frequências após a consolidação da turma, estas deverão ser solicitadas no prazo indicado 
no calendário acadêmico  à PROGEAC, seguindo o procedimento próprio para isto.



 



12.1. Algumas opções ao serem utilizadas pela primeira vez farão com que uma tela de 
configuração da turma virtual seja apresentada. A maioria das opções não precisam ser 
modificadas. Você precisará decidir a forma de cálculo da média (ponderada, aritmética ou soma 
das notas). Após, clique em "Salvar".

12.2. Após salvar a configuração da turma, você retornará ao lançamento das notas. Clique 
novamente no "+" verde ao lado da coluna de notas para começar a inserir as avaliações. Dê um 
nome para a avaliação (ex.: Conceito I) e uma abreviação (ex.: C.I) e clique em Cadastrar.



12.3. Agora você já pode visualizar e inserir as notas da avaliação criada.

12.4. Se for necessário reconfigurar a turma para mudar, por exemplo, a forma de cálculo da 
média, clique em "Configurações", "Configurar Turma".


