
   
     
 

ROTEIRO PARA REGISTRAR FALTAS E CONTEÚDOS, LANÇAMENTOS 

DE NOTAS E ENTREGA DE DIÁRIOS. 
 

1- Registro de faltas – o professor deverá: 

 

 Lançar as faltas na lista de frequência, citando o numeral correspondente às 

faltas do respectivo dia, em cada encontro: 

Sábado- até 10 faltas; 

Domingo- até 10 faltas. 

 Na coluna “Total”, indicar a totalização das faltas. No caso de não haver faltas, 

colocar zero no quadrinho. 

 

2- Registro de Conteúdo Programático– o professor deverá: 

 

 Registrar o conteúdo referente a cada encontro no formulário de “Registro de 

Conteúdo Programático”, encaminhado via e-mail, obedecendo a seguinte 

ordem: 

a) Aulas aos Sábados: 

-Data/ n° de horas/ conteúdo ministrado. 

 

b) Aulas aos Domingos: 

-Data/ n° de horas/ conteúdo ministrado; 

-Registrar quatro horas de Atividade Orientada explicitando a 

atividade. 

 

3- Lançamento de Notas (como registrar no SIGUEMA) – o professor deverá: 

 

a) Entrar no SIGUEMA com sua senha, acessar a sua disciplina no curso/Ensinar, no 

polo respectivo; 

b) Abrir a turma Virtual de sua disciplina; 

c) Clicar em “Alunos”; 

d) Clicar em “Lançar as notas” e digitar as notas; 

e) Salvar; 

f) Exportar a planilha; 

g) Imprimir. 

 

 

4- Entrega dos diários – o professor deverá: 

 

Entregar para a Coordenação do Polo, devidamente assinado, os seguintes documentos: 

a) Formulário de registro de faltas (Lista de Frequência); 

b) Formulário de “Registro de Conteúdo Programático”; 

c) Mapa de notas com o resultado final dos alunos. Entrega de mapa de notas 

poderá ser no Polo onde a disciplina foi executada ou na Direção do Curso em 

São Luís; 

d) O pagamento ficará condicionado a entrega dos diários (registro de faltas, 

registro de conteúdo programático e lançamento de notas).  

 
OBS: No caso de não finalizadas as correções das atividades orientadas, o professor terá um 

prazo de até quinze dias para entregar todos os formulários que compõem o diário de classe. 

Estes deverão ser entregues na direção do curso. 

 



   
     
 

 

5- Ações do coordenador (a) do Polo: 

a) Receber do professor (a), devidamente assinado, os seguintes documentos: 

Formulário de registro de faltas, Formulário de “Registro de Conteúdo 

Programático” e Mapa de notas, considerando o critério de aproximação 

crescente ou decrescente de notas; 

b) Conferir os documentos supracitados para identificar possíveis falhas no 

preenchimento desses documentos. (caso identifique falhas orientar o professor 

para as correções) e comunicar a Direção do Curso; 

c) Assinar os referidos documentos e deixar as cópias dos mesmos na 

coordenação do polo, enviando os originais para a direção do Curso; 

d) Entregar ao professor um comprovante de recebimento dos diários (em anexo).  

 
 


