
 

 

Caros clientes e parceiros, boa noite !! 
 
Mais um final de bimestre/trimestre se aproxima e como é de prache, remetemos a todos os usuários mensagens 
instrutivas quanto ao fechamento de notas, a fim de sanar quaisquer dúvidas ainda existentes sobre este processo 
ou ainda, apresentar as últimas novidades e implementações promovidas pela equipe de Desenvolvimento da nossa 
empresa. 
 
Tópicos abordados nesta mensagem: 
 

I. Fechamento das médias; 
a. Módulo On-Line; 
b. Módulo Acadêmico Local. 

 

II. Alterações de Notas 
 

III. Liberação das Médias e Prazos dos Diários; 
a. Visualização das notas do bimestre vigente; 
b. Criação de prazo para o próximo bimestre. 

 

IV. Visualização de Relatórios Gerenciais; 
a. Conferência de Fórmulas; 
b. Conferência de Aulas Digitadas; 
c. Conferência de rentimento da turma. 

 

V. Bloqueio de Médias; 
 

VI. Geração dos Boletins Escolares; 
 

VII. Troca de Turma ou Transferências. 
 
 
 

FECHAMENTO DE MÉDIAS 
 

PROFESSORES ON-LINE 
 
Através do Módulo On-Line, no menu “Diário de Classe” – mesmo espaço usado pelo professor durante o bimestre 
para alimentar os dados de aulas cadastradas, freqüências e “Notas” – está a opção “Cálculo de Médias”. Na tela 
que abrir, serão apresentadas as provas cadastras pelo professor (não serão apresentadas avaliações de provas de 

recuperação – utilizada por algumas instituições). 
 
Na mesma tela, existem duas opções de processamento do cálculo da média: 
 
 
Opção 1: Habilitar a box “Cálculo aritmético das notas digitadas”. 
O que faz: O campo onde é informada a formula é bloqueado pois, sistema irá somar todas as notas de cada aluno, e 
dividir pelo número de notas que o mesmo possuí. 



 
Exemplos: 
ALUNO A: Nota1 = 10 / Nota2 = Em Branco / Nota3 = 8 
� Cálculo da média: (Nota1 + Nota3)/2 � (10 + 8)/2 = 9 
ALUNO B: Nota1 = 8 / Nota2 = 5 / Nota3 = 10 
� Cálculo da média: (Nota1 + Nota2 + Nota3)/3 � (8 + 5 + 10)/3 = 7,67 
 
 
Opção 2: Utilizar o campo de fórmula (será possível apenas quando não estiver habilitada a opção anterior). 
O que faz: Neste espaço pode ser digitada a fórmula a ser utilizada para cálculo das médias. Esta pode ser aritmética 
como (Nota1 + Nota2 + Nota3)/3 e diferente da opção anterior, se o aluno tiver alguma nota em branco esta será 
convertida em zero OU a média não será fechada caso alguma nota esteja pendente. Esta configuração pode ser 
feita pelo sistema acadêmico local, no menu CADASTROS > PARAMETROS DE AVALIAÇÃO > Selecione o parâmetro 
desejado > guia Média 3 > habilitar ou desabilitar a box “Converter notas não digitadas para zero, durante o cálculo 
da média”. 
Podem ainda ser utilizados neste espaço outras montagens de formula. Utilize a legenta Nota1, Nota2, Nota3... para 
identificar a avaliação, o asterisco (*) como multiplicação, a barra (/) como divisão, o mais (+) para soma e o menos 
(-) como subtração. 
 
Exemplos: 
ALUNO A: Nota1 = 10 / Nota2 = Em Branco / Nota3 = 8 
� Cálculo da média: (Nota1 + Nota2 + Nota3)/3 � (10 + _ + 8)/3 = __ (Quando não estiver habilitada a conversão para zero das notas 
nulas) 
� Cálculo da média: (Nota1 + Nota2 + Nota3)/3 � (10 + 0 + 8)/3 = 6 (Quando estiver habilitada a conversão para zero das notas nulas) 
ALUNO B: Nota1 = 8 / Nota2 = 5 / Nota3 = 10 
� Cálculo da média: ((Nota1 + Nota2)/2 + Nota3)/2 � ((8 + 5)/2 6,5 + 10)/2 = 8,25 
� Cálculo da média: ((Nota1 * 0,3) + (Nota2 * 0,2) + (Nota3 * 0,5)) � ((8 * 0,3) 2,4 + (5 * 0,2) 1,0 + (10 * 0,5) 5,0) = 8,4 
 

Sistema segue as regras matemáticas realizando primeiro multiplicações e divisões e em seguida somas e 
subtrações. 

Utilize parenteses {“(” e “)”} para auxiliar na organização do cálculo. 
 
 
Processado o cálculo das médias, sistema habilitará no módulo On-Line a opção “Ajustes de Médias”. Nesta tela 
serão apresentadas as médias dos alunos e ao lado de cada aluno campo para informar o ajuste a ser feito (quanto 
deve ser acrescido a média). A utilização deste ajuste estará condicionada a liberação pela secretaria desta 
possibilidade. Esta configuração pode ser feita pelo sistema acadêmico local, no menu CADASTROS > PARÂMETROS 
DE AVALIAÇÃO > Selecione o parâmetro desejado > guia On-Line > habilitar ou desabilitar a box “Permitir que os 
professores utilizem ajuste”. 
 
 
 

MÓDULO ACADÊMICO LOCAL 
 
A visualização dos diários, seguindo a mesma estrutura de visualização dos professores é possível pelo menu 
SECRETARIA > VISUALIZAR DIÁRIOS. Nesta tela serão apresentados todos os dados enviados pelos diários de classe 
dos professores. Utilize os filtros por anosemestre, bimestre, curso, turma, disciplina ou professor para localizar o 
diário a ser alterado, clique nele e em seguida na guia “NOTAS” na parte superior. 
 
Na tela que abrir, na barra esquerda existem as opções: 
� DIGITAÇÃO DE NOTAS (visualizar ou alterar as médias ou ajustes de notas, processar o cálculo das notas por 
aluno ou para a turma e visualizar as médias calculadas) 



� AVALIAÇÕES (espaço onde serão visualizadas as avaliações cadastradas e verificada a fórmula utilizada para 
cálcular as notas). 
 
Utilizando o botão de cálculo de médias do aluno ou da turma, na janela que abrir poderá ser informada a fórmula a 
ser utilizada para processamento do cálculo. Tratando-se de “Média Aritmética das Notas Digitadas” deixe o campo 
de fórmula em branco. Para qualquer outra fórmula, faça a montagem da mesma seguindo a mesma lógica do 
módulo On-Line (tópico anterior) 
 
 
Outra forma de processamento dos cálculos é através da tela de CADASTROS > AULAS E PROVAS > Guia PROVAS. 
Nesta, podem ser utilizados os filtros de curso, turma, disciplina e etapa. Utilizando a opção “CALCULAR NOTAS” a 
fórmula a ser utilizada pode ser informada (mesma lógica usada para todo o sistema – tópicos anteriores). Neste 
espaço existe a opção de “FORÇAR USO DA FÓRMULA PADRÃO”. Se habilitado, irá sobrescrever todas as fórmulas 
do filtro aplicado e re-calcular as notas de acordo com a fórmula cadastrada. Se desabilitado, irá utilizar a fórmula 
apenas para disciplinas que ainda não processaram o cálculo das suas notas. 
 
 
 
 

ALTERAÇÕES DE NOTAS 
 
A alteração das notas pelos coordenadores ou secretaria pode ser feita pelo sistema acadêmico local, através do 
menu SECRETARIA > DIÁRIOS DE CLASSE > VISUALIZAR DIÁRIOS, filtrando para localizar o diario desejado, pela guia 
notas. Pode-se apenas clicar sobre a nota parcial e informar a nova nota. Qualquer alteração feita neste espaço será 
gerado, por segurança, registro de alteração do diário do professor. Clicando com o botão direito sobre qualquer 
nota serão apresentadas as datas de troca de nota, nota antiga, nova nota e usuário que realizou a troca. 
 
A alteração de notas parciais também pode ser feita pelo módulo On-Line (Instituições que utilizam o módulo, 
encorajamos o uso pelo professor por este espaço). Utilizando a opção de “Mudar Nota” no diário de classe, guia 
notas. Ao preencher o requerimento o sistema envia para a coordenação pedido de deferimento ou indeferimento 
do pedido, sempre que o bimestre cuja nota foi alterada estiver fora do prazo. Quando ainda estiver no prazo 
estipulado pela secretaria acadêmica, é opcional se é ou não necessário deferimento pela secretaria. Este ajuste 
pode ser feito através do menu CADASTROS > PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO > Guia On-Line > Habilitar ou Desabilitar 
a opção “Na alteração de uma nota pelo professor, DEFERIR automaticamente, dispensando aprovação da 
coordenação”. 
 
Todos os pedidos recebidos poderão ser visualizado através do menu CADASTOS > AULAS E PROVAS > GUIA PROVAS 
> Aplique o filtro por curso, turma, disciplina e etapa. Serão apresentados todos os pedidos em aberto e na barra 
inferior as opções DEFERIR e INDEFERIR. Em ambos os casos, ao clicar na opção será visualizada uma tela onde será 
apresentada a mensagem justificando a mudança de nota, mensagem esta cadastrada pelo professor. Neste mesmo 
espaço poderá ser escrita mensagem que será visualizada pelo professor para confirmar a mudança de nota. 
 
É importante lembrar que a mudança de nota não re-calcula a média da turma, apenas realiza a troca da nota na 
avaliação. Neste caso, re-processe o cálculo de notas para a turma ou, através da ficha individual, busque pelo aluno 
e selecione a disciplina, utilize na barra inferior a opção “ACERTO DE MÉDIAS E FALTAS”. Na janela que abrir, 
desmarque (se estiver habilitado o bloqueio de notas – instruções de como fazê-lo no final deste manual) a box antes 
da média e apenas confirme. Com isso será re-calculada a nota do aluno na disciplina (Se a nota estava na situação 
bloqueada, utilize novamente a opção “Acerto de médias e faltas” e bloqueie-a novamente). 
 
 



 
 

LIBERAÇÃO DAS NOTAS E PRAZOS DOS DIÁRIOS 
 
São os Prazos dos Diários de Classe responsáveis pelo gerenciamento do período em que os professores poderão 
alimentar os dados no sistema, cadastrando um período para cada etapa vigente no ano semestre letivo. Através do 
Sistema Acadêmico Local acesse o menu SECRETARIA > DIÁRIO DE CLASSE > PRAZOS DO DIÁRIO. Neste espaço, ao 
realizar a inclusão ou alteração de um prazo criado, se não informado o curso ou a turma, sistema entende como 
sendo um prazo com validade para todas as turmas ativas da instituição. Para criar um prazo específico para um 
curso ou turma, preencha um dos dois campos. Sempre que houver uma regra especifica para um curso ou turma, 
as regras que valem para o grande grupo perdem efeito. 
 
Durante o cadastramento do prazo alguns campos devem ser preenchidos: 

I. Etapa: Está relacionado ao bimestre/trimestre/semestre do ano semestre selecionado; 
II. Baixa de dados da turma: Apenas para instituições que ainda utilizam a baixa de arquivos para 

processamento no computador do professor, que posteriormente remete o arquivo novamente (extindo 
do sistema mas ainda usado por alguns professores, por isso a opção continuara ativa por mais algumas 
versões, até sua exclusão definitiva); 

III. Envio de notas para a secretaria: É o prazo que os professores tem para alimentar os dados no diário de 
classe On-Line. Finalizado o prazo, os mesmos continuam tendo acesso aos diários mas apenas como 
fonte de pesquisa, sendo que a única informação que conseguirão alimentar é o pedido de troca de 
notas, que por estar fora do prazo, será enviado pedido a coordenação (Explicação de uso no tópico 
anterior); 

IV. Digitação das notas de exame: Utilizado por instituições que possuem exame final, este deverá ser 
estipulado apenas na etapa de número quatro para instituições de regime bimestral ou etapa três para 
instituições de regime trimestral; 

V. Liberação das médias da etapa: Data em que os alunos conseguirão visualizar as médias da etapa. Quando a 
data for maior que a data de acesso, aluno conseguira visualizar apenas as notas parciais. Quando a data 
de prazo chegar, será liberada para visualização a fórmula utilizada para cálculo e o resultado do mesmo; 

VI. Provas que forem cadastradas: Instituições que utilizam recuperação bimestral podem selecionar se neste 
prazo professores poderão alterar notas de provas (todas) ou apenas notas de trabalhos; 

VII. Ocultar a guia aulas: Habilitando esta opção, os professores conseguirão apenas acessar as notas, sem ter 
mais acesso ao lançamento dos conteúdos programáticos e das freqüências de seus alunos; 

VIII. Nome da Etapa: Forma que deve aparecer no On-Line para o professor o prazo. Se estiver em branco 
será informado apenas “Etapa 1”. 

 
 
 
 

VISUALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS 
 
Foram disponibilizados pela Uninformare alguns relatórios para conferência dos fechamentos de diários feitos pelos 
professores da instituição. Enviamos abaixo três modelos, um onde podem ser visualizadas as fórmulas utilizadas 
pelos professores, outro que assinala as aulas sem conteúdo programático digitado e outro para conferência das 
notas digitadas. 
 



 
 
 

 
 
 



 
 

As informações apresentadas são de uma base de testes, mas por razões de segurança, foram apagados os nomes e códigos usados. 

 
A liberação destes modelos de relatórios podem ser requeridas através do sistema de ocorrências. 
 
 
 
 

BLOQUEIO DE MÉDIAS 
 
Os boletins escolares entregues aos alunos possuem valor documental e é muito importante após a sua entrega, 
tomar todos os cuidados necessários para que as notas não sejam alteradas sem ter sido documentada a sua 
alteração. Pensando nesta segurança está disponível no menu SECRETARIA > BLOQUEAR/DESBLOQUEAR ETAPA, 
opção para congelar as notas dos alunos. Ao abrir esta tela pode ser informa do ano/semestre, etapa, 
departamento, curso, turma e disciplina que terão as notas bloquetas e na parte inferir da tela utilize a opção 
BLOQUEAR. Depois de bloqueadas, se for necessário que sejam desbloqueadas para re-processar cálculo de notas 
de uma turma em função de mudança de fórmula ou lançamento de novas avaliações, realize o mesmo filtro usando 
a opção DESBLOQUEAR. 
 
No final do ano letivo, antes de clicar no BLOQUEAR habilite também a opção “Congelar Situações Finais”, desta 
forma também as médias que serão apresentadas nos históricos ficam congeladas. Depois de congeladas não é 
possível descongelar do grande grupo, necessitando atenção especial para cada aluno. 
 
 
 
 

GERAÇÃO DE BOLETINS ESCOLARES 
 



A geração dos boletins escolares pode ser feita atraves da tela de relatórios acadêmicos. Sugerimos que antes da 
geração dos mesmos, sejam re-calculadas as notas pela ficha individual através do menu SECRETARIA > FICHA 
INDIVIDUAL > Busque pela turma desejada > Utilize o RE-CALCULAR NOTAS. 
 
Cada instituição possui seu boletim já criado, mostramos abaixo as formas mais utilizadas pelos parceiros 
Unimestre. 
 

 
 
 

 
 
Além da visualização impressa do boletim escolar, o mesmo está disponível através do portal das instituições que 
utilizam o módulo On-Line. Sobre a liberação das notas através deste espaço – foi comentado nos tópicos 
anteriores. 
 



 
 
 

TROCA DE TURMA E TRANSFERÊNCIAS 
 
Pela planilha de matrículas está disponível a opção de troca de turma e transferências. Quando usar cada uma: 

I. TROCA DE TURMA: Ao utilizar esta opção os dados do aluno serão migrados da antiga turma para a nova 
turma (Ficha Individual e Mensalidades). Não ficarão registros na antiga turma. Professor responsável 
pela turma não terá a informação de saída do aluno, o mesmo ira simplesmente sair de seu diário. 
Recomendamos uso desta forma de transferência no início dos anos semestres letivos, quando ainda não 
houverem registros de médias fechadas; 

II. TRANSFERÊNCIA INTERNA: Utilizando esta opção, a situação na antiga turma será alterada de Cursando para 
Transferência. Dessa forma, os professores terão, ao visualizar os seus diários, a informação que o aluno 
migrou para outra turma dentro da própria instituição, e por não ocultar o seu nome, continuam seus 
dados como fonte de pesquisa. Serão replicadas para a nova turma as notas bimestrais e registros de 
freqüência. As mensalidades são transferidas para a nova turma e estarão disponíveis apenas nela. 

 
Em ambas as situações, não serão transferidas as notas parciais, apenas as médias. Como cada turma pode ter 
avaliações diferentes e em uma turma a Nota1 ser uma prova e na outra ser um trabalho, não é feita a transferência 
dessas notas. Já está sendo estudado como será disponibilizado ao novo professor as notas mas este espaço ainda 
está em análise de desenvolvimento. 
 
 

 
 
A Uninformare mantém espaço aberto para quaisquer esclarecimentos de dúvidas através de nossos telefones, 
Messenger e sistema de ocorrências. 
 
Ótimo trabalho e fechamento de bimestre a todas as instituições que passarão por este processo nos próximos dias. 
 
Atenciosamente, 
  
Fabrício Theophilo Rigon Pereira 
       Suporte e Consultoria 
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