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Consolidação de Turma 

A consolidação de turma poderá ser realizada de duas formas: 

1. Através da Turma Virtual, explicado em Turma Virtual - Alunos - Lançar Notas; 

2. Através do menu Ensino, explicado em Turmas - Cadastrar Notas. 

Acessando a Turma Virtual 

Para acessar a Turma Virtual, basta localizar a área Minhas Turmas no Semestre, exibida 

na página inicial do Portal Docente. Nesta área, serão listadas as turmas do docente, cada 

uma com o seu respectivo link de acesso para a sua Turma Virtual, conforme destacado 

abaixo: 

 

Para acessar uma turma virtual, basta clicar no link da turma desejada, conforme destacado na 

imagem abaixo: 
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O sistema exibirá a Turma Virtual, ambiente em que o docente poderá realizar o acesso à 

página inicial do curso, conforme demonstrado abaixo: 

 

Turma Virtual - Alunos - Lançar Notas 

O lançamento de notas no sistema acadêmico SIGAA serve para indicar o desempenho dos 

alunos matriculados em determinada disciplina. O docente lança as notas e, após a 

consolidação, automaticamente os discentes as visualizam no Portal do Discente. Vale 

destacar que cada discente apenas consegue observar as suas próprias notas. 

Para realizar o lançamento de notas, acesse Turma Virtual → Alunos → Lançar Notas. 
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O sistema exibirá uma listagem dos discentes matriculados na turma selecionada, conforme 

demonstrado na imagem abaixo: 

 

Nesta tela, o professor poderá realizar a consolidação da turma, aplicando a menção 

(conceito) e o total de faltas para cada discente. 
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No campo Resultado, o docente poderá selecionar a menção final do discente, podendo ser: 

SR, II, MI, MM, MS ou SS. 

No campo Faltas Calculadas, o sistema contabilizará o total de faltas registradas pelo docente 

no decorrer do período letivo da turma. Esse é um campo de leitura que não permite alterações, 

ou seja, trata-se de um campo bloqueado, pois apenas exibe o somatório das faltas cadastradas 

pelo docente na lista de frequência presente na Turma Virtual. 

No campo Faltas, o sistema registrará as faltas que, de fato, serão consolidadas no histórico 

do discente. Clique no ícone  para transferir as faltas calculadas da lista de frequência 

(campo Faltas Calculadas) para o campo Faltas, conforme destacado na imagem abaixo: 

 

Em seguida, o sistema carregará o total de faltas contabilizadas para o campo Faltas, 

conforme destacado na imagem abaixo: 

 

Atenção: Caso as faltas não tenham sido registradas, no decorrer do semestre, na lista de 

frequência presente na Turma Virtual, será possível inserir diretamente no campo Faltas o 

total de faltas registradas para cada discente, conforme demonstrado na imagem abaixo: 
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Atenção: Caso tenha sido registrado o total de faltas diretamente no campo Faltas, o docente 

não precisará mais clicar no ícone , pois esta funcionalidade serve apenas para transferir as 

faltas calculadas da lista de frequência. 

Salvar o preenchimento dos campos Resultado e Faltas 

O docente poderá realizar o salvamento parcial ou total do preenchimento dos campos 

Resultado e Faltas durante o cadastro de notas para cada discente matriculado na turma. Para 

isso, basta clicar no ícone Salvar ( ). 

Dessa forma, o sistema realizará o salvamento das notas dos alunos sem consolidar a turma. 

O sistema exibirá uma mensagem de sucesso, conforme demonstrado abaixo: 

 

Vale destacar que esse salvamento é realizado apenas para o docente. O sistema não mostrará 

a menção ou a frequência no histórico do discente. 

Consolidar a Turma 

Caso o docente deseje realizar a finalização do cadastro de notas com a consolidação, basta 

clicar no ícone Finalizar/Consolidar ( ). 
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O sistema exibirá uma pop-up informando que a consolidação não poderá ser desfeita. Para 

confirmar, basta clicar no botão OK. 

 

Em seguida, o sistema exibirá uma tela pedindo a confirmação da senha do usuário logado. 

Após o preenchimento da senha, clique em Finalizar (Consolidar), conforme demonstrado 

abaixo: 

 

O sistema exibirá uma tela confirmando a consolidação das notas. 

 

Após essa etapa, o sistema mostrará a menção e a frequência no histórico de cada discente 

que teve a sua nota consolidada. 
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Turmas - Cadastrar Notas 

O lançamento das notas também pode ser feito pela aba Ensino. 

Para visualizar essa funcionalidade, acesse SIGAA → Módulos → Portal do Docente → 

Ensino → Turmas → Cadastrar Notas. 

 

O sistema exibirá uma listagem das turmas abertas do docente. Para escolher uma turma, 

clique no ícone Inserir Notas ( ), conforme demonstrado abaixo: 

 

A partir desta etapa, o sistema exibirá os mesmos passos descritos no tópico Turma Virtual 

- Alunos - Lançar Notas. 


