
 

 
 
 

 

MANUAL DE LANÇAMENTO DE NOTAS E AVALIAÇÕES 

 

 

 

Acesse o Portal Acadêmico pelo botão indicado na imagem acima, contido na 

página principal do site da FASG:  www.iesges.edu.br 

http://www.iesges.edu.br/


 

 
 
 

 

 

 

Uma nova tela será aberta. 

Acesse com o seu Usuário (código fornecido pela Secretaria) e Senha 

(inicialmente é a data de seu nascimento). Não se esqueça de escolher a 

opção Tipo de Usuário como Professor. 

 

Caso não se lembre do seu Usuário, procure a Secretaria Acadêmica da 

Instituição.



 

 
 
 

 

A página inicial do acesso conterá as disciplinas do semestre atual. 

Basta selecionar a disciplina que deseja cadastrar a nota e clicar no botão 

Avaliações, contido na área de Legenda (indicado na seta acima). 



 

 
 
 

 

Antes de lançar as notas, é preciso cadastrar as avaliações do semestre. 

Nos campos da parte superior, selecione inicialmente a Etapa (seta vermelha 

indicada acima). Caso seja uma nota do semestre regular, selecione 

Semestre. Caso seja Prova Final, selecione Exame Final. 

No quadro vermelho estão as avaliações já cadastradas. ATENÇÃO AQUI, 

pois a FASG segue um padrão de avaliação que deve conter os seguintes 

registros de notas: 

 Semestre 

o PI1 – Valor: 4,0 pontos; 

o PI2 – Valor: 6,0 pontos; 

o Avaliação Processual (AP) – Valor: 5,0 pontos; 

o Avaliação Interdisciplinar (AI) – Valor: 5,0 pontos. 

 Exame Final 

o Prova Final (PF) – Valor: 10 pontos. 

 

No quadro verde, insira a Data da avaliação (em caso de AP, insira uma data 

do final do semestre; em caso de AI, insira uma data do Seminário/Workshop). 

O campo Valor deve conter o valor da avaliação, indicado nos itens acima. E a 

descrição deve conter o nome da avaliação, indicado nos itens acima (PI1, PI2, 

AP, AI ou PF). 

Caso o professor tenha dado vários trabalhos/atividades como AP, insira 

apenas uma avaliação AP com a nota final do aluno, de 0,0 a 5,0. 



 

 
 
 

 

O quadro vermelho acima indica os comandos para Edição, Exclusão e 

Lançamento das Notas. 

Caso deseja editar ou excluir uma avaliação, clique na respectiva 

funcionalidade e faça as alterações necessárias. 



 

 
 
 

 

Na tela de Lançamento de Notas, no respectivo campo habilitado para edição, 

insira a nota do aluno. A nota deve ter, no máximo, 1 (uma) casa decimal. Os 

alunos que faltaram a prova, favor preencher com a nota ZERO, não deixe 

a nota vazia. 

Por fim, clique no botão Gravar. 

Em uma eventual prova substitutiva, substitua a nota zero do aluno pela 

nota da Prova Substitutiva. 


