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Portal do Professor 
SIE - Sistema de Informações para o Ensino 

 
Procedimentos para lançamento de notas e faltas pela INTERNET 

 
1. Acesso à aplicação de lançamento de notas/faltas 
 

Para efetuar o lançamento de notas/faltas será necessário ter instalado no microcomputador 
um browser para acessar a INTERNET (exemplos de browser: Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, etc). 

 
 Devem ser seguidas as instruções abaixo: 

a) Através do browser, acessar o endereço: http://www.notas.ufu.br/ 

b) Abrirá a tela abaixo (Tela 1), na qual deverá ser informado o login (usuário) e a senha do 
docente no Sistema SIE.  

 
      Tela 1: 

 
 
c) Ao entrar no sistema será mostrada a próxima tela (Tela 2). Nesta tela, o docente terá a 

opção de iniciar o lançamento de notas ou alterar sua senha.  
 

Observações:  
 
1 - Caso desejar, o docente poderá alterar a sua senha, tomando o cuidado de memorizá-la, 
pois esta senha será utilizada para acessar tanto o “Portal do Professor” como o 
“Sistema SIE”, de acordo com as permissões de cada usuário em seus vários módulos (por 
exemplo: gestão de compras, solicitações de compras, solicitações ao almoxarifado, oferta 
de disciplinas, ajuste de matrículas, etc). Esta senha permanecerá a mesma para os 
próximos semestres, a menos que seja alterada pelo próprio docente ou, 
excepcionalmente, pelos administradores do Sistema SIE. 
 
2 – Caso o docente altere sua senha a partir do Portal do Professor (Tela 3), para acessar o 
Sistema SIE ele deverá usar esta senha que alterou via Portal do Professor. 
      Caso o docente altere sua senha a partir do Sistema SIE, para acessar o Portal do 
Professor ele deverá usar esta senha que alterou via Sistema SIE. 
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3 - O usuário/senha no Sistema SIE é pessoal e intransferível. Caso este usuário/senha 
seja divulgado para outras pessoas, a responsabilidade legal pelas ações realizadas em 
qualquer módulo do Sistema SIE através deste usuário/senha será exclusivamente do 
docente vinculado a este usuário/senha.  
 

Tela 2: 

 
 

d) Caso tenha clicado no link “Alterar senha”, mostrado na figura anterior (Tela 2), será 
mostrada a tela abaixo (Tela 3). É necessário informar a senha atual, a nova senha e 
também a confirmação da nova senha e clicar no botão “Alterar Senha”. 

 
       Tela 3: 
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e) Caso tenha clicado no link “Lançamento de notas” será mostrada a tela abaixo (Tela 4), na 
qual serão relacionadas todas as turmas ministradas pelo professor que está utilizando o 
sistema e que estejam liberadas para lançamento de notas/faltas. Para iniciar o lançamento 
de notas é necessário clicar na turma desejada. 

 
Observações:  
 
1 - Caso na pasta “Turmas liberadas” não sejam relacionadas todas as turmas em que o 
docente ministrou aulas, então proceder da seguinte maneira: 
 
 1.1 – Procurar a coordenação do curso que ofertou a disciplina/turma e solicitar que 
seja verificado para aquela turma, se os docentes informados estão corretos. Se forem 
detectados erros, solicitar às próprias coordenações dos cursos, a correção das informações. 
 
 1.2 – Caso o item 1.1 esteja correto e mesmo assim as turmas ainda NÃO estejam 
relacionadas em “Turmas liberadas” solicitar às coordenações de curso que verifiquem se a 
“Situação” das turmas é igual à “Matrícula”, na aplicação do SIE - 11.02.03.01 Oferta de 
Disciplinas por Curso. Se “Situação” = Matrícula, então a coordenação do curso deverá 
entrar em contato com a DIRAC e solicitar que as turmas sejam enviadas (tramitadas) para a 
“Situação” = Lançamento. Assim, essas turmas deverão ser mostradas para todos os 
docentes vinculados a elas.   
 
 1.3 – Caso os itens 1.1 e 1.2 estejam corretos e as turmas ainda NÃO estejam 
relacionadas em “Turmas Liberadas”, solicitar à DIRAC que encaminhe o problema para 
análise da DIRPD. 
 

Tela 4: 

 
 

f) Após ter clicado na turma desejada, será mostrada a tela abaixo (Tela 5) com os dados da 
disciplina/turma. Nesta tela você terá a opção de iniciar o lançamento de notas para os 
alunos, sendo necessário para isso, clicar no link “Lançar as notas”, ou você poderá alterar a 
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carga horária da disciplina (caso a carga horária ministrada seja diferente da carga horária 
curricular) clicando no link “alterar” (este link fica logo a frente da carga horária da 
disciplina). 

 
Tela 5: 

 
 
2. Alterar carga horária ministrada 

 
Caso a carga horária ministrada seja diferente da carga horária curricular, será necessário alterar 

a carga horária. 
 
a) Digite o valor inteiro para a nova carga horária e clique no botão “Alterar carga horária”, 

conforme mostra a Tela 6. 
 
Tela 6: 
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3. Informar notas ou conceitos e faltas dos alunos 

 
a) Informar as notas ou conceitos e faltas para todos os alunos e depois clicar no botão 

“Efetuar o lançamento de notas”, como mostra a Tela 7. 
 

Observações: 
 
1 – Para os cursos de graduação, normalmente as disciplinas são configuradas para 
receberem notas numéricas, salvo raríssimas exceções. 
 
2 – Para os cursos de pós-graduação, as disciplinas são configuradas para receberem 
conceitos. 
 
3 – Após clicar no botão “Efetuar o lançamento de notas” o trabalho do docente com 
relação ao lançamento das notas, ainda não está encerrado. Nesta situação as notas dos 
alunos estão informadas no sistema, porém ainda não foram gravadas no currículo do aluno, 
fato este que permite ao docente fazer alterações nas notas/faltas informadas para os alunos. 
Sendo assim, o docente pode interromper e reiniciar o trabalho do lançamento de notas, 
saindo e entrando no Portal do Professor, quantas vezes forem necessárias, até finalizar todo 
o preenchimento dos dados, desde que esteja dentro do período de lançamento de notas. 
 

       Tela 7: 

 
 
 

4. Finalizar o lançamento de notas para a turma 
 

Ao terminar de lançar as notas para a turma, o professor deverá finalizar o lançamento de notas. 
Para isso o mesmo precisa selecionar os alunos para os quais deseja realmente enviar as 
notas/faltas (item 4.1) e posteriormente encerrar o lançamento (item 4.2). Veja a figura da Tela 8. 
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4.1 Selecionando os alunos 
Nem sempre se faz necessário o envio das notas e faltas de todos os alunos da turma durante 

o período de lançamento de notas, pois alguns alunos podem não estar com suas notas fechadas (por 
exemplo, os casos de alunos em regime excepcional). Nesses casos, o professor não precisa enviar 
notas/faltas para os alunos. Assim existem duas possibilidades: 
 
1ª Selecionar aluno por aluno: 

Nesse caso, o professor deve selecionar somente os alunos para os quais deseja enviar as 
notas/faltas, clicando como mostrado na Tela 8,    (círculos azuis).  

2ª Selecionar todos os alunos da turma: 
Caso queria enviar notas/fatas de todos os alunos da turma, o professor poderá clicar em 
“Marcar todos os alunos”, como mostra a Tela 8,    (círculo vermelho).  

 
Tela 8: 

 
 
 
4.2 Encerrando o lançamento 
 

Essa funcionalidade tem como objetivo lançar as notas ou conceitos e faltas efetivamente 
nos currículos dos alunos sendo o último passo para o término do lançamento de notas/faltas. 

Uma vez que todos os alunos para os quais deseja-se enviar notas/faltas estejam 
selecionados o professor precisa ainda clicar no botão “Encerrar Lançamento” como mostra a 
figura abaixo (Tela 9). Esse procedimento é de extrema importância, pois caso o professor não 
encerre o lançamento (clicando no botão especificado) as notas/faltas não serão inseridas no 
currículo dos alunos. 
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Após este procedimento o docente não consegue mais realizar alterações nos dados 
informados e seu trabalho então está encerrado. Caso seja necessário corrigir algum 
conceito/nota ou falta para algum aluno, será preciso entrar em contato com a DIRAC para que a 
mesma disponibilize a possibilidade de correção das notas da turma desejada, seja liberando 
novamente o sistema para o próprio docente fazer as correções, ou solicitando ao docente que 
encaminhe um memorando interno à DIRAC contendo as informações que deverão ser alteradas 
para que a própria DIRAC realize as alterações. 
 
Tela 9: 
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