Lançamento de Conceitos - PROPG
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.
Aparecerá uma tela com a relação de todos os alunos matriculados na turma selecionada, com
espaço para inserção dos conceitos finais:

Atenção: Nos cursos de Pós-graduação não há lançamento de FALTAS

O docente deverá clicar em “Lançar as notas” para habilitar o lançamento dos conceitos.
Clique na seta da caixa de seleção “Conceito” para atribuir um conceito ao aluno.
Selecione o conceito correto de acordo com os critérios estabelecidos no Regimento dos
Cursos de Pós-graduação no Art. 17 - O aproveitamento em cada disciplina deve ser avaliado
pelo professor responsável, que o expressará segundo os seguintes níveis de avaliação:
Equivalência dos Conceitos
A - Excelente, com direito aos créditos da disciplina;
B - Bom, com direito aos créditos;
C - Regular, com direito aos créditos;
R - Reprovado, sem direito aos créditos;
J - Incompleto Justificado, àquele que deixar de completar, por motivo justificado, uma parcela
do total de trabalhos ou provas exigidos, e que deve ser transformado em nível A, B, C ou R
quando os trabalhos forem completados, preferencialmente até o final do quadrimestre
seguinte.
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Cada unidade de crédito corresponde a 12 (doze) horas de atividades programadas,
compreendendo aulas, seminários, trabalhos de laboratório ou de campo, estudos individuais
e redação da dissertação ou tese.

Após lançar os conceitos de TODOS os alunos clique em “Salvar Notas” no final da página.
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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:

É possível alterar algum conceito, caso necessário, desde que o Portal do professor estiver
aberto no período de lançamento de notas.
Para alterar um conceito J para o conceito definitivo, encaminhe uma CI assinada pelo
professor responsável da disciplina para a Coordenação do seu curso, informando os seguintes
dados:
- Código e nome da disciplina;
- Ano e quadrimestre da disciplina que foi ministrada;
- Nome e RA do discente
- Conceito.
Dúvidas sobre lançamento de notas envie um e-mail para: matrícula.propg@ufabc.edu.br
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