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MANUAL PARA PROFESSORES 

POSTAR NOTAS/FALTAS NO PORTAL RM 
 

Entre no site da instituição e acesse o menu AREA DO PROFESSOR/PORTAL RM 

Preencha os campos com seu login e senha: 

 

***Somente para professores que dão aula em mais de uma Faculdade (do grupo 

FALS/FPG/FAPS) poderá aparecer a seguinte tela onde, no campo SELECIONE A COLIGADA, 

você irá escolher qual faculdade logará no sistema para a digitação de notas e/ou faltas.

      
Clique na coligada desejada e, após isso, clique em OK (pode ignorar o campo Localidade). 
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Na próxima tela será exibido seus dados e o menu SECRETARIA (se os submenus não 

estiverem disponíveis, clique em Secretaria para expandi-los). 

 

 

DIGITAÇÃO DE NOTAS DE PROVAS BIMESTRAIS E NOTAS DE TRABALHO 
 

Para digitar as notas de provas bimestrais e as notas de trabalho (que é constituído pelo          

Ponto de Atividade + Avaliação Institucional – Prova do Livro) clique no menu                              

NOTAS DE AVALIAÇÃO. Será exibido sua(s) turma(s)/disciplina(s) (caso a lista de turmas e 

disciplinas não esteja visível, clique na Seta ao lado esquerdo do nome da Filial). 

 

Clique no nome da turma que irá efetuar a digitação de notas. 
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Na tela seguinte, preencha os campos ETAPA (valores: 1º BIMESTRE e/ou 2º BIMESTRE). 

 

No campo AVALIAÇÃO escolha se irá digitar a nota de prova ou a nota de atividade. E, no 

campo SITUAÇÃO, você pode deixá-lo vazio, mas preenchê-lo com o valor MATRICULADO irá 

exibir somente os alunos com status de matriculado no sistema. Após preencher estes campos, 

clique em SELECIONAR ALUNOS. 
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Por fim, é exibida a lista de alunos matriculados na Turma/Disciplina selecionada e já você 

pode digitar as notas no campo NOTA (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 as notas de Trabalho valem de 0 a 3. 
 

Ao concluir a digitação, clique no botão CONFIRMAR e será exibida a mensagem abaixo: 

 

Ao clicar em OK será exibida a mensagem “Digitação efetuada com sucesso.”, basta clicar mais 

uma vez em OK e pronto. 
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DIGITAÇÃO DE FALTAS 
Para digitar as faltas clique no menu NOTAS/FALTAS DE ETAPA. Será exibido sua(s) 

turma(s)/disciplina(s) (caso a lista de turmas e disciplinas não esteja visível, clique na Seta ao 

lado esquerdo do nome da Filial). 

 

Clique no nome da turma que irá efetuar a digitação de faltas. 

Na tela a seguir, preencha os campos TIPO DE DIGITAÇÃO (escolha SOMENTE FALTA – obs.: 

não se utiliza a digitação de notas de provas bimestrais por aqui, nunca). O campo           

AULAS DADAS não é preciso preencher. No campo ETAPA, selecione a etapa correspondente 

ao bimestre. E, no campo SITUAÇÃO, você pode deixa-lo vazio, mas preenche-lo com o valor 

MATRICULADO irá exibir somente os alunos com status de matriculado no sistema.                      

Após preencher estes campos, clique em SELECIONAR ALUNOS. 

 
 

Preencha somente o campo FALTA com o valor de faltas de cada aluno e, ao final, clique em 

CONFIRMAR, ao exibir a mensagem de confirmação, clique em OK e OK novamente. 
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Obs.: alunos que não tem falta, pode-se digitar o valor 0 (zero) ou deixar o campo em branco. 
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DIGITAÇÃO DE NOTAS DE EXAME 
Para digitar as notas de EXAME clique no menu NOTAS/FALTAS DE ETAPA. Será exibido sua(s) 

turma(s)/disciplina(s) (caso a lista de turmas e disciplinas não esteja visível, clique na Seta ao 

lado esquerdo do nome da Filial). 

 

Clique no nome da turma que irá efetuar a digitação das notas de exame. 

Na tela a seguir, preencha os campos TIPO DE DIGITAÇÃO (escolha SOMENTE NOTA – obs.: 

não se utiliza a digitação de notas de provas bimestrais por aqui, nunca. É somente as notas 

de exame, apenas). Perceba que campo AULAS DADAS ficará desabilitado automaticamente. 

No campo ETAPA, selecione a opção EXAME. E, no campo SITUAÇÃO, preencha com o valor 

EXAME para exibir somente os alunos com status de em exame no sistema. Após preencher 

estes campos, clique em SELECIONAR ALUNOS. 
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Se houver alunos de exame na turma/disciplina em questão, serão listados como no exemplo 

abaixo e basta digitar a nota de exame no campo NOTA. Após isso, clique em CONFIRMAR. 

 

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  

 

Att, 

Daniel Lucas 

FALS | FPG | FAPS - Analista de Sistemas 

(13) 3491-1413 (29) 
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