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MANUAL PARA PROFESSORES
POSTAR NOTAS/FALTAS NO PORTAL EDUCACIONAL
Entre no site da instituição e acesse o menu AREA DO PROFESSOR/PORTAL EDUCACIONAL
Preencha os campos com seu login e senha e clique em Acessar:

***Somente para professores que dão aula em mais de uma Faculdade (do grupo
FALS/FPG/FAPS). Para Trocar a Coligada/Faculdade que você está logado no portal, clique em
AMBIENTE (canto superior à direita).

Aqui você vê
em qual
faculdade você
está conectado.

2 0 1 9

DANIEL LUCAS
ANALISTA DE SISTEMAS

Após clicar em ambiente, abrirá um menu (abaixo), clique em COLIGADA.

Agora basta escolher em qual faculdade deseja se conectar selecionando-a no campo
Coligada. Clique em AVANÇAR e depois em CONCLUIR. Aguarde o carregamento.

Na próxima tela clique em EDUCACIONAL.
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DIGITAÇÃO DE NOTAS DE PROVAS BIMESTRAIS E PONTO DE ATIVIDADE
Após logar no Portal e clicar em Educacional, será exibido sua(s) turma(s)/disciplina(s)
separados por curso (caso o professor dê aula em mais de 1 curso na instituição).
Para digitar as notas de provas bimestrais e o ponto de atividade (a nota da Avaliação
Institucional – Prova do Livro é lançada pelo TI) selecione o CURSO e a TURMA/DISCIPLINA e
então clique em NOTAS AVALIAÇÃO (menu inferior ao centro).

Na tela seguinte, no campo ETAPA DE NOTAS, escolha o bimestre (1º ou 2º). No campo
AVALIAÇÃO escolha PROVA 1 ou ATIVIDADE 1 (avaliação institucional é lançado pelo TI). O campo
STATUS você pode deixar como TODOS ou selecionar o valor MATRICULADO para trazer
somente os alunos com este status. Agora clique em SELECIONAR.
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Por fim, é exibida a lista de alunos da Turma/Disciplina selecionada e você já pode digitar as
notas nos campos da coluna AVAL. (se estiver dentro do período do calendário de digitação de
notas/faltas informado pela secretaria):

Obs.: lembre-se que não se deve digitar valor quebrado (exemplo: 3,7 | 5,3 | 1,9 | 3,25 | etc.).
Deve-se digitar apenas valores inteiros ou com graduação de 0,5 (cinco décimos)
(exemplo: 4,0 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | etc.).
As Provas Bimestrais valem de 0 a 7 e o ponto de Atividade vale de 0 a 1.
Ao concluir a digitação, clique no botão SALVAR (serve tanto o botão acima, quanto o abaixo
da lista de alunos) e será exibida a mensagem abaixo:
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DIGITAÇÃO DE FALTAS
Para digitar as faltas, selecione o CURSO, TURMA/DISCIPLINA (como feito no tópico anterior)
e clique em NOTAS/FALTAS ETAPA.

Na tela seguinte, no campo ETAPA DE FALTAS, escolha o bimestre (1º ou 2º). Pode deixar em
branco o campo ETAPA DE NOTAS. No campo STATUS você pode deixar como TODOS ou
selecionar o valor MATRICULADO para trazer somente os alunos com este status. Agora clique
em SELECIONAR.
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Agora basta digitar as faltas de cada aluna nos campos da coluna FALTA.

Obs.: alunos que não tem falta, pode-se digitar o valor 0 (zero) ou deixar o campo em branco.
Ao concluir a digitação, clique no botão SALVAR (serve tanto o botão acima, quanto o abaixo
da lista de alunos) e será exibida a mensagem abaixo:
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DIGITAÇÃO DE NOTAS DE EXAME
Para digitar as notas de EXAME, selecione o CURSO, TURMA/DISCIPLINA (como feito
anteriormente) e clique em NOTAS/FALTAS ETAPA.

Na tela seguinte, no campo ETAPA DE NOTAS, escolha EXAME. Pode deixar em branco o
campo ETAPA DE FALTAS. No campo STATUS coloque o valor EXAME para trazer somente os
alunos com este status. Agora clique em SELECIONAR
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Se houver alunos de exame na turma/disciplina em questão, serão listados (como no exemplo
abaixo), então basta digitar a nota de exame no(s) campo(s) da coluna NOTA. Após isso, clique
em SALVAR.

Obs.: a prova de exame vale de 0 a 10, lembre-se de corrigir a prova de exame com este peso e
a digitação também.
Lembre-se, também, que não se deve digitar valores quebrados (exemplo: 3,7 | 5,3 | 1,9 |
3,25 | etc.). Deve-se digitar apenas valores inteiros ou com graduação de 0,5 (cinco décimos)
(exemplo: 4,0 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 9,5 | etc.).

Dúvidas?
suporte@fals.com.br
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Daniel Lucas
FALS | FPG | FAPS - Analista de Sistemas
(13) 3491-1413 (29)

