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Módulo: Portal On-Line 

Manual do Professor Usuário 

  

O objetivo deste manual é apresentar aos professores os recursos do UNI-MESTRE direcionados ao 
corpo docente. Estes recursos permitem uma maior integração entre professores, alunos e 
instituição. A utilização constante desses recursos, fornece ao professor uma forma de maior 
organização e agilidade nas atividades de sua responsabilidade extra-aula.  
 
Iniciando o sistema UNIMESTRE 
 
Os módulos do sistema UNIMESTRE direcionados ao professor são acessados através da Internet. A 
porta de entrada para o sistema é o site da sua instituição de ensino, onde o professor deverá digitar 
seu código e a senha fornecidos inicialmente pela instituição.  
 
Senha Inicial e Troca de Senha 
 
Quando o professor acessa a primeira vez o sistema, sua senha é provisória, ela deve ser trocada 
para ter acesso às demais opções. Para maior segurança a senha do sistema deve ser alterada 
periodicamente, pois nenhum aluno pode ter acesso as informações registradas pelo professor.  
» Para alterar sua senha, utilize a opção Alterar Dados. 
 
 
Início 
 
A primeira tela apresenta os recados recebidos pelo usuário logado, calendário de aulas vinculadas 
ao professor e as disciplinas que este leciona. 

_____________________________________________________ 
 
Recados 
 
O recurso de recados permite ao professor, registrar uma informação num “mural eletrônico”, que 
será acessado pelos alunos na próxima vez que entrarem no sistema. O professor pode selecionar os 
alunos ou turmas que deverão visualizar este recado. 
» O recado fica aparecendo para o aluno até que o mesmo indica ao sistema que efetuou a sua 
leitura. 
» O professor também recebe recados da instituição através deste recurso. 

_____________________________________________________ 
 
Avaliações 
 
Este espaço é reservado para os processos de avaliação institucional criados pela instituição. Ao 
acessar o professor poderá responder uma avaliação, quando vinculado como avaliador, ou visualizar 
os resultados da resolução dos alunos relacionados ao seu nome quando vinculado como avaliado. 
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Plano de Ensino 
 
A área de Plano de Ensino organiza no sistema o planejamento do professor para cada turma que ele 
leciona. O plano de ensino no sistema UNIMESTRE é preenchido em um formulário on-line, cujo 
layout, é definido pela instituição.  
» No layout terá algumas informações não alteráveis da sua disciplina. 
» As informações poderão ser copiadas para outro plano de Ensino do mesmo semestre ou de um 
semestre anterior. 
» Ao Editar o Plano de Ensino, automaticamente o sistema coloca como plano Enviado para 
coordenação, sendo que podem ser enviadas várias vezes deste que esteja no prazo. A 
coordenação deve analisá-lo e aprová-lo para que os alunos tenham acesso. 
 
» Para editar cada item do conteúdo programático  e bibliografia  complementar é necessário criar 

um novo tópico, usando a opção destacada conforme ilustração abaixo ( ). 
 
» Para excluir cada item do conteúdo programático e bibliografia complementar, pode se usar a 
borrachinha. 
 

 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Ocorrências 
 
Espaço reservado para registros pedagógicos de acompanhamento dos alunos. Informações 
alimentadas neste espaço são encaminhadas a coordenação acadêmica para análise, podendo estes 
liberar ou não visualização também pelos alunos dos itens cadastrados. 
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Provas 
 
Através da área de provas, o professor mantém banco de dados de declarações que serão utilizadas 
para realização de provas interdisciplinares. Esta prova é resolvida pelos alunos através da internet.  
» O professor deverá inserir suas declarações e também deverá indicar quais Turmas devem acessar 
esta declaração na resolução da prova.  
» Quando um aluno inicia a resolução de uma Prova, o sistema sorteia aleatoriamente algumas 
declarações, procurando não repeti-las entre os alunos da mesma turma, por isso, quanto mais 
declarações o professor manter no seu banco de dados, melhor será esta distribuição. 

_____________________________________________________ 
 
Diário de Classe 
 
A versão on-line do Diário de Classe, possibilita ao professor o registro de conteúdos, faltas e notas 
de uma forma simples e segura. Esta opção será apresentada de forma mais detalhada devido a sua 
importância no dia a dia do professor. 
 

 
 
Ao iniciar o Diário de Classe On-Line o professor deverá selecionar uma das suas turmas para 
registrar informações. Ao clicar sobre uma turma, o sistema abrirá a guia de Aulas como padrão. 
 

 
» A opção Inserir Aulas permite registrar individualmente cada aula que o professor lecionou. É 
necessário informar a data, número de aulas e o conteúdo programático trabalhado pelo professor.  



UNIMESTRE – Sistema Integrado de Gestão Educacional 

 

 Pg. 04/07 

 

» A opção Gerar Datas de Aulas efetua a inclusão das aulas nas datas que o professor irá lecionar. 
O professor deve informar simplesmente uma data de inicio e fim, e o sistema inclui todas as datas 
conforme os horários de aulas daquela turma.  
 

 
 
Ao lado direito de cada data inserida, o sistema apresenta 3 botões: 
» O primeiro botão permite registrar/alterar o conteúdo programático do dia; 
» O segundo botão permite excluir a data da aula, o conteúdo programático e todas as faltas 
registradas neste dia; 
» O terceiro botão permite registrar os alunos faltantes no dia. 
» A caixinha para checagem, serve para selecionar as aulas caso seja necessário apagar mais de 
uma (após selecionar as aulas que devem ser excluídas, clique no final da tela em “Excluir as aulas 
selecionadas”). 
 
Obs. Caso queira fazer uma alteração geral nas faltas de um aluno específico,  é aconselhável, ir na 
última aula registrada e clicar no 4 item, depois clicar o respectivo aluno.  
 
A Guia de Notas possibilita ao professor registrar as notas parciais (provas, trabalhos e outras 
atividades) e também calcular a média no final do período. 
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 Para cada Avaliação inserida, o professor terá 4 botões de opções: 
 
» O primeiro botão permite alterar a data e o assunto da prova; 
» O segundo botão permite excluir a prova e todas as notas registradas para ela; 
» O terceiro botão permite o professor digitar as notas dos alunos; 
» O quarto botão permite o professor alterar as notas dos alunos; 
 

 
 
» Após digitar a nota de uma determinada prova, o professor não poderá mais alterá-la diretamente 
pelo mesmo botão, para isso será necessário utilizar o quarto botão de Alteração de Notas.  
 

 
 
» Através do botão de alteração de Notas, o professor poderá solicitar ao sistema a alteração da nota 
de um determinado aluno, onde será registrado o motivo desta alteração. Lembre-se que as notas 
são disponibilizadas ao aluno assim que o professor registra no sistema, por isso a opção de 
alterações deve ser evitada ao máximo. 
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» Cálculo de Médias 
 
O cálculo das médias deve ser utilizado somente ao final de todas as avaliações. Ao clicar sobre a 
opção Calcular Médias, o sistema sugere ao professor uma fórmula de média aritmética. Esta 
fórmula pode ser editada pelo professor conforme mostra o exemplo abaixo: 
 
Média Aritmética  

 
 
Média Ponderada 

 

 

Após o cálculo da média, o professor pode ainda efetuar ajustes (positivos ou negativos) sobre as 
médias calculadas. O peso informado no ajuste será sempre somado a média calculada pelo sistema. 
 
 
Através da guia de Impressões, é possível ter uma visão geral como se fosse um diário no papel, 
será possível imprimir os seguintes dados: 
 
» Diário de Freqüência 
» Diário de Notas  
» Conteúdo programático 

_____________________________________________________ 
 
Desempenho do Estudante 
 
Esta área possibilita ao professor acompanhar as informações de notas e freqüência de seus alunos. 
Após registrar um conteúdo programático, ou calcular uma média, o professor deve entrar nesta 
área para conferir como esta informação será apresentada aos seus alunos.  
 
» Neste local o professor pode saber a situação atual do seu aluno.  
» Ao calcular a média, a situação dos alunos (aprovado, reprovado, em exame, ...) poderá ser 
acompanhada pelo professor através desta área.  

_____________________________________________________ 
 
Contatos e e-mails 
 
Assim como o recurso de Recados, a Lista de E-Mails possibilita ao professor enviar informações aos 
seus alunos, porém, com esta opção a informação é disparada pelo recurso de e-mail, onde o 
professor não terá controle do seu recebimento. 
» Através deste recurso você poderá enviar rapidamente mensagens aos seus alunos ou gerar uma 
lista de e-mails para utilizar em seu programa de gerenciamento de e-mail favorito. 

_____________________________________________________ 
 
Material de Apoio 
 
O Material de Apoio é um local onde o professor poderá manter seu banco de dados com arquivos ou 
link’s de internet para acesso posterior do aluno.  
» Ao incluir um material no banco de dados o professor pode indicar quais turmas devem ter acesso 
ao mesmo. 
» A cada novo ano ou semestre, o professor deve indicar novamente quais turmas poderão visualizar 
as matérias, para isso, basta clicar sobre o material já incluído e ligar as turmas necessárias. 
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Reservas 
 
Este recurso deve ser utilizado pelo professor para reservar equipamentos ou ambientes (como por 
exemplo, multimídia e laboratórios) que serão disponibilizados pela instituição no horário solicitado. 
» O professor poderá planejar suas reservas para todo o semestre, porém, a instituição poderá optar 
em limitar a reserva de alguns equipamentos em um número aulas.  
» Se o equipamento não estiver disponível, o professor poderá visualizar quem efetuou a sua 
reserva, e poderá negociar com o mesmo a sua disponibilização.  

_____________________________________________________ 
 
Horários e Downloads 
 
Local onde serão disponibilizados links de arquivos institucionais. Clique e visualize as pastas 
disponíveis, selecionando a desejada poderá visualizar e fazer download dos arquivos desejados. 

_____________________________________________________ 
 
Alterar Dados 
 
Este espaço é apresentado no primeiro acesso dos usuários. A qualquer momento pode ser aberto 
para visualização do seu cadastro junto à instituição, atualização deste ou, troca dos dados de 
acesso (nome de usuário e/ou senha). 

_____________________________________________________ 
 
Finalizar 
 
Utilize esta opção quando encerrar suas atividades. É a forma segura de sair do sistema sem que 
outros usuários que utilizem a máquina posteriormente consigam acesso a sua conta e alteração das 
informações que seu usuário pode fazer. 

_____________________________________________________ 
 
 

 
 
 

Seja bem vindo (a) ao UNIMESTRE! 
Desenvolvido por educadores para educadores. 


