
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA – Portal do Docente

1. Para acessar o SIGAA entre no endereço https://sig.ifc.edu.br/sigaa e insira suas credenciais de 

acesso.

2. Clique em Portal do Docente.

3. Ao acessar o Portal do Docente aparecerá no centro da tela as disciplinas que serão ministradas pelo

professor que realizou o login. Clique na disciplina.

https://sig.ifc.edu.br/sigaa


4. Será aberto o Menu da Turma Virtual.

5. No menu Turmas deverá ser preenchido algumas informações como Plano de Curso, Conteúdo 

Programado, etc.

6. Acessar o menu Atividades > Avaliações para alterar a quantidade de avaliações que serão 

realizadas no semestre, que por padrão vem configurada para apenas uma.

Lançamento de frequência online

A funcionalidade de lançamento de frequências tem por objetivo o registrar a frequência dos alunos 

da turma. Para que isto seja possível faz-se necessário que exista uma turma, que ela possua alunos 

matriculados e que não tenha sido consolidada.



7. No “Menu Turma Virtual” acessar o menu Alunos e escolher a opção Lançar frequência.

8. Serão exibidos os calendários dos meses do período corrente da turma. Nestes calendários, são 

indicados, em azul, os dias de aula da turma que podem ter a frequência registrada, os dias da 

semana que aparecem em vermelho são feriados, os que aparecem com o fundo em amarelo são 

aulas canceladas e em verde são presenças já registradas.

9. Ao clicar em um dia que não teve a frequência lançada no calendário, será exibida uma listagem com

todos os discentes da turma.

10. Para lançar a frequência deve-se clicar na data disponível no calendário, selecionar o aluno e 

escolher as opções de Presença, 1 Falta ou 2 Faltas.

11. O docente também poderá realizar a remoção das frequências destinadas ao dia em questão, para que

possa lançá-las novamente caso algum erro tenha sido cometido anteriormente. Sendo assim, clique 

em Remover Frequências deste dia. 

12. Assim que a frequência estiver lançada deve-se clicar em “Gravar Frequências”.

Lançamento de Notas

Esta funcionalidade permitirá ao docente realizar o lançamento de notas para suas turmas do
semestre corrente. Um docente tem permissão para lançar notas apenas das turmas nas quais ele 
leciona. Esta operação pode ser feita a qualquer momento do semestre letivo até o momento em que
o docente consolide a turma, momento a partir do qual não será mais possível alterar as suas 
informações, a não ser pela unidade responsável pelo nível de ensino da turma. 

13. No menu Alunos deve-se escolher a opção Lançar Notas.

14. Ao realizar o procedimento para lançar as notas, pode aparecer apenas um campo para uma nota de 

avaliação. 



15. Clique no sinal de + ao lado de Unid.1 e adicione mais um campo para inserir notas de avaliação.

16. Faça o cadastro de nota.

17. Novo campo para nota de avaliação.



18. As notas deverão ser inseridas nos campos correspondentes e ao final estão disponíveis as opções 

“Salvar”, “Consolidação Parcial” e “Finalizar”.

Diário Eletrônico



Esta funcionalidade permitirá ao docente realizar a impressão do diário de turma.

19. No menu Diário Eletrônico deve-se escolher a opção Diário de Turma para que seja realizado o 

download e posteriormente a impressão.

20. Selecione uma pasta do computador para salvar o diário ou clique em abrir com o visualizador de 

arquivos em PDF e realize a impressão.
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