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TUTORIAL PARA PROFESSORES  

Lançamento Conceitos e Consolidação das Turmas  
de Módulos  e Disciplinas  PPGTPC/NTPC/UFPA 

 



Componentes Curriculares: 
• Disciplina: ministrada por um ou mais docentes. 

Componente com carga horária semanal e semestral 
pré-determinada em um período letivo – Pesquisa 
Supervisionadas e Avançadas. Professor lança conceito. 

 

• Módulo: análogo à disciplinas, mas sem a mesma 
duração do período: Ex. Fundamento AEC e 
Fundamentos Ecoetologia. Professor lança conceito. 

 

• Atividade: demais componentes que integram a 
formação do aluno. Ex. Prática de Ensino e Formação e 
Orientação. Professor não lança conceito. 

 



Sobre Atividades – matrícula e consolidação  
• Aluno faz a solicitação de matrícula no Sigaa. 

 
• Orientador/Coordenador faz a homologação do pedido. 
• Após a finalização da atividade... 
 
• - Prática – o aluno deve preencher o Relatório de Prática de 

Ensino Específico. 
 
• - Formação e Orientação. Professor envia à secretaria o 

formulário específico com o conceito. 
 
• Secretaria faz a consolidação (aluno se matriculou) 
validação (aluno não se matriculou) 



Acessar http://www.portal.ufpa.br/ 
Clicar na conexão marcada em vermelho 

http://www.portal.ufpa.br/


Clicar no item que está em vermelho 



Clicar em “Entrar no Sistema”, em vermelho 



Entrar com o login e senha no campo em vermelho 



Clicar em “Portal Docente”, em vermelho 



Aparecerão os componentes, ano e semestres 
das turmas que devem ser consolidadas 

 



No componente, se aparecer a palavra “aberta”, 
clicar sobre o nome do componente. 

 



Clicar em “Lançar Notas” - em vermelho 



Lançar as notas nos campos correspondentes 

 



Se o nome do(a) aluno(a) não aparece na listagem: 

• 1- Verificar se o seu nome como orientador aparece listado na turma. 

 

• 2- Se não aparecer, procurar a secretaria. 

 

• 3- Se aparecer seu nome, mas não aparece o nome do aluno: 

      - 3.1- Pode não ter havido a consolidação do pedido de matrícula 
nem pelo coordenador, nem pelo orientador. Então, ... 

 

      - 3.2- Verificar em sua  caixa postal (no Sigaa). Ou... 

 

      - 3.3- Aluno(a) pode não ter realizado o pedido de matrícula no 
Sigaa. 

 



Após lançar notas dos módulos “Salvar” e 
“Finalizar/Consolidar” 

 



Nas Disciplinas (Supervisionadas e Avançadas) 
apenas o último professor a lançar as notas é 
que “Finaliza/Consolida” a turma. 

 



Resumo Lançamento Notas e Consolidação Turmas 
Módulos (Fundamentos, 
Metodologia, Estudos Avançados, 
etc.) 

• Entrar no sistema 

• Seguir os passos 

• Lançar as notas 

• Salvar  

• Consolidar a turma 

• Imprimir o comprovante 

• Entregar na Secretaria do 
PPGTPC 

Disciplinas (Pesquisas 
Supervisionadas e Avançadas) 

• Entrar no sistema 

• Seguir os passos 

• Lançar as notas 

• Salvar  

OBS. Apenas o último 
professor a lançar as notas  é 
que Consolida a turma. 

• Imprimir o comprovante 

• Entregar na Secretaria do 
PPGTPC 

 


