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CALENDÁRIO 

Para atender ao determinado no calendário CESU aprovado no Comitê de Diretores do dia 

27/07/2020, o SIGA promoverá alterações no seu mecanismo de entrega de médias finais e fre-

quência dos alunos, de forma a permitir a separação dos momentos em que ocorre o lançamento 

das médias finais e da frequência dos alunos nas disciplinas. 

O calendário determina que a entrega das médias finais dos alunos (1) ocorra antes do término do 

semestre letivo (2). Entende-seque, após a entrega das médias finais, ainda haja conteúdo a ser 

ministrado desde que não haja atividades avaliativas com notas que impactem nas médias finais. 

Portanto, haverá somente a necessidade de lançamento de frequência até o dia 21/12/2020, con-

forme imagem a seguir: 

 

 

O sistema vai permitir que o docente proceda normalmente sua operação de lançamento, porém, a 

publicação sofrerá alterações na maneira que os alunos visualizarão seus resultados nas disciplinas. 

INTERFACE DE DEFINIÇÃO DE DATAS 

Para que o sistema possa realizar a operação de entrega em separado, a Diretora de Serviços 

Acadêmicos deverá informar as datas de lançamento das médias e frequência, conforme estabele-

cido no CALENDÁRIO, na interface Período de Lançamento, acessível pelo menu em Fechamento à 

Fechamento de período à Período de Lançamento. 

Nessa interface a DSACAD deverá informar a data de início para o lançamento das médias finais 

(1), a data final para lançamento das médias (2) e a data final para lançamento das faltas (3), 

conforme a imagem a seguir: 

 

 

 

Ao gravar, a informação será imediatamente refletida na interface de Plano de Ensino dos docen-

tes, que deverão respeitar os prazos estabelecidos. 
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ENTREGA DE MÉDIA E FREQUÊNCIA EM SEPARADO 

Primeiramente, o docente deverá manter seus registros de chamada online e notas parciais em dia 

para que possa realizar a operação de finalização da disciplina. 

O lançamento das médias finais e frequências poderão ser realizados pelas interfaces: 

• Fechamento à Lançamento Médias - Finais 

• Plano de Ensino à < seleção de disciplina > à Finalizar 

Ambas as interfaces compartilham da mesma operação. 

Ao abrir certa disciplina no Plano de Ensino, o docente será informado dos prazos determinados 

pela Secretaria Acadêmica da Unidade, para que proceda os lançamentos das médias finais e fre-

quências. 

Caso esse período de lançamento se encontre aberto, um destaque em laranja será apresentado 

alertando o docente que o encerramento da disciplina está se aproximando. A mensagem informa 

inclusive o número de dias para o encerramento da operação. 

 

 

 

Quando chegar o momento, deverá abrir a interface de finalização, em seguida fornecer a chave 

de segurança e realizar a operação de lançamento. 

Alerta! É importante destacar que o docente somente deverá utilizar esta interface para realizar 

a operação de finalização da disciplina e entrega da MÉDIA FINAL dos alunos. Caso sua inten-

ção seja a de realizar o lançamento das notas das provas, deverá utilizar a interface de NOTAS 

PARCIAIS. Cuidado ao pressionar o botão FINALIZAR ENTREGA, o sistema considerará que a 

disciplina foi encerrada no semestre corrente e a bloqueará para as operações de rotina como 

chamadas online, lançamento de notas parciais e demais atividades. A operação de finalização 

da disciplina somente deverá ser realizada quando todas as notas das provas estiverem sido 

lançadas na interface de NOTAS PARCIAIS. 
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A seguir apresentamos uma imagem da interface, para orientar as explicações: 

 

Utilize os botões para realizar as seguintes operações: 

(1) FALTAS: Botão que recalcula e atualiza a frequência na disciplina em função dos lança-
mentos realizados na chamada Online. 

 

(2) SALVAR: Calcula a média final, o percentual de frequência e recalcula e atualiza o sta-
tus (Aprovado/Reprovado) do aluno na referida disciplina, apresentando-o na interface 

do docente. Para o aluno, em sua interface, apresentará apenas a sua média final e o 
percentual de frequência, sem informar o status final na disciplina. 

 

(3) FINALIZAR ENTREGA: Calcula a média final, o percentual de frequência e recalcula e 
atualiza o status (Aprovado/Reprovado) do aluno na referida disciplina, apresentando o 
resultado na interface do docente e do aluno, de forma a informá-lo se foi considerado 

aprovado ou reprovado.  Em seguida, bloqueia a disciplina não permitindo a realização 
de lançamento de notas parciais e chamadas online. Caso o docente necessite realizar 
alterações será necessário utilizar a interface de ERRATA. 

 

Para o docente, os botões SALVAR e FINALIZAR ENTREGA aparentemente executam operações simi-
lares, mas é importante observar que as ações serão completamente distintas.  

O botão SALVAR não mostra para os alunos seu status final, portanto, permite ao docente publicar 

as médias finais sem determinar se eles se encontram APROVADOS ou REPROVADOS na disciplina. 
Com isso, o docente poderá realizar a entrega das médias finais, sem comprometer a frequência 
dos alunos em sua disciplina. 

Já o botão FINALIZAR ENTREGA encerra a disciplina e para o aluno apresenta sua situação final. 

Portanto: 

1) Pressione o botão SALVAR para entregar a média final dos alunos, desde o primeiro dia de 
entrega de médias finais determinado no calendário. 
 

2) Pressione o botão FINALIZAR ENTREGA para encerrar a disciplina e determinar os alunos 
aprovados e reprovados. 
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INTERFACE DO ALUNO 

Foi programada uma mudança sutil na interface dos alunos, de forma que ele possa tomar conheci-

mento de sua média final, sem que a disciplina tenha sido encerrada. 

Existem dois tipos de lançamentos que serão apresentados para os alunos: 

1) Lançamento final, no qual é apresentado o status das disciplinas que já foram finalizadas, 

como APROVADO ou REPROVADO. Itens (1) e (2) conforme imagem a seguir: 

 

2) Lançamentos que foram gravados pelo docente somente para informar a média final e a 

frequência na disciplina até determinado momento, sem informar o status final, de maneira a 

permitir ao discente conhecer a informação, porém antes que a disciplina esteja definitiva-

mente encerrada. Item (3) imagem a seguir: 

 

 

 
 
 

Desta forma, o aluno somente saberá se foi APROVADO ou REPROVADO em certa disciplina, quan-

do o docente responsável realizar a operação FINALIZAR ENTREGA, que acontecerá no último dia 

de aula da sua disciplina. 

A mesma operação será apresentada ao aluno no histórico escolar, que informa na mesma interface 

três situações distintas: 

1) Disciplinas que não foram lançadas as médias finais. 

2) Disciplinas que já foram finalizadas e possuem status de Aprovado/Reprovado. 

3) Disciplinas que foram lançadas as médias finais, porém não foram finalizadas pelo docente 

responsável. 
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As disciplinas lançadas, porém, não finalizadas, são apresentadas aos alunos como se estivessem 

ainda EM CURSO. 
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