
 

 

Assinatura de 

Diário Gerado  

Sistema SEI 
  



Neste tutorial iremos abordar a visão do Professor, mostrar 

atalhos, e maneiras de como utilizar o Sistema SEI, do início até 

a assinatura do Diário. 

 

 

 

Ao efetuar o login, devemos escolher qual o ambiente iremos 

desenvolver a próxima atividade. 

Funcionário ou Professor  

Na visão como Professor. 

Ao abrir a tela inicial encontramos um menu lateral e um 

menu superior. 

       

 

 



Temos também o menu de favoritos, onde podemos visualizar as 

atribuições previamente selecionadas com as estrelas para um 

acesso mais rápido. 

 

Podemos visualizar o calendário, com todas as aulas 

programadas, dias, horários, disciplinas e períodos. 

 

No menu superior temos o atalho para a assinatura de diários. 

 



Ao entrar neste atalho teremos todos os diários gerados, onde 

temos as abas, “PENDENTE DE ASSINATURA” e “ASSINADOS”. 

 

Neste caso se houver mais que 1(um) professor em determinada 

disciplina, um ficará responsável por gerar o DIÁRIO e os outros 

apenas irão assinar este diário gerado, assim havendo apenas um 

cadastrado no sistema. 

Modelo de diário correto 

 

 

 

Este é o modelo de diário correto, este é o “MODELO 3”. 



Podemos identificar as informações que estão grifadas em 

vermelho, que são: 

 Data de Emissão; 

 Data de Entrega; 

 Carga Horária Prevista; 

 Carga Horária Ministrada; 

 Aulas Previstas; 

 Aulas Ministradas; 

 Assinatura Professor. 

E as situações dos acadêmicos, tais como: 

 Cursando (CS); 

 Abonado (AB) 

 Transferência Externa; 

 Ativa (AT); 

 Reprovado (RE); 

 Concluído (FI); 

 Reprovado falta (RF); 

 Falta (F); 

 Formado (FO) 

 Justificado (JU); 

 Aprovado (AP). 

No diário deve conter toda a frequência do aluno (presença e 

falta). 

 

Além de todas as notas (N1, N2, ME, MF), além das (2CH, PF), e 

todas as situações finais (acadêmico não pode estar em situação 

“cursando”). 



 

  No menu lateral temos as seguintes abas: 

 

 Acadêmico; 

 Biblioteca; 

 EAD; 

 Relatórios; 

 Serviços on-line 

 Atalhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACADÊMICO 

Nesta aba, temos as seguintes opções: 

 



 

Minha Agenda – Onde podemos observar horários das aulas, 

curso, disciplina e semestre. 

 

Registrar Aula – Onde podemos registrar as aulas (em NOVO), 

visualizar as que já foram registradas (em azul no calendário), e 

as que foram programadas e ainda estão pendentes registros (em 

vermelho no calendário). 

 

Registrar Nota – Nesta aba, temos os registros de notas, onde 

podemos calcular as médias e identificar a situação dos 

acadêmicos. (Lembrando que o acadêmico não pode ficar em 

situação “CURSANDO”, neste caso deve-se recalcular a média do 

acadêmico). 



 

Podemos pesquisar os alunos por letra, todos os alunos, gerar 

novo, calcular a média individual ou de todos e gravar a média 

individual ou em todos. 

No quadrado verde se faz para todos (menu superior abaixo das 

letras) 

No quadro vermelho se faz individual (menu lateral “opções”) 

 

Em relatórios temos as abas: 

 Ata de prova; 

 Diário; 

 Espelho diário; 

 Relatório – Acesso material; 

 Histórico turma; 

 Perfil da turma. 

Ata de Prova 



Nesta aba, podemos gerar as atas de provas (N1, N2, 2CH, ME, 

PF, MF). 

 

Diário 

Em diário podemos gerar o diário e fazer a assinatura 

digitalmente, além de visualizar os diários já assinados. 

 

Espelho do Diário 

Nesta aba, podemos imprimir o espelho dos diários já gerados. 



 


