
 

GUIA DE ACESSO AO SISTEMA UNIVAG (

Curso a distância para ca

Saudações! 

Esse Guia foi elaborado para orientar o trabalho docente no acesso e lançamento de 
informações no sistema acadêmico institucional
informações aqui relacionadas podem ser aplicadas em computadores 
dispositivos móveis com conexão à Internet 
out web é responsivo. 

 

Iniciando 

Escolha seu navegador de preferência (Internet Explorer; Chrome

Acesse a página principal Univag:

Figura 

 

Após carregar totalmente, 
quem é você? , selecionando e clicando em 
mostra a figura abaixo. 

 

GUIA DE ACESSO AO SISTEMA UNIVAG ( Portal do Professor Novo

VERSÃO PROFESSOR 

apacitação docente.  

Esse Guia foi elaborado para orientar o trabalho docente no acesso e lançamento de 
informações no sistema acadêmico institucional, chamado Portal do Professor
informações aqui relacionadas podem ser aplicadas em computadores 

com conexão à Internet - como tablet e smartphone, pois o 

ha seu navegador de preferência (Internet Explorer; Chrome

Acesse a página principal Univag: 

Figura 1: imagem da tela da página inicial Univag

Após carregar totalmente, ‘role’ a página para baixo e encontre o box 
, selecionando e clicando em Port al do Professor 
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Portal do Professor Novo ) 

VERSÃO PROFESSOR – V1 

Esse Guia foi elaborado para orientar o trabalho docente no acesso e lançamento de 
Portal do Professor . As 

informações aqui relacionadas podem ser aplicadas em computadores desk top e 
e smartphone, pois o lay 

ha seu navegador de preferência (Internet Explorer; Chrome; Safari; outro).  

 

 

ole’ a página para baixo e encontre o box Conte-nos 
al do Professor – Novo , como 



 

Figura 2: imagem da tela do site Univag (Box para acessar o Portal do Professor)

portal do professor digitando direto
http://portalprofessor.univag.edu.br/View/Page/Login.aspx
para ser direcionado à página)

 

A tela do Portal do Professor

 

: imagem da tela do site Univag (Box para acessar o Portal do Professor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você também poderá acessar o 
portal do professor digitando direto o endereço na barr
http://portalprofessor.univag.edu.br/View/Page/Login.aspx (ou clique no texto azul 

página). 

Portal do Professor será carregada: 
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: imagem da tela do site Univag (Box para acessar o Portal do Professor) 

Você também poderá acessar o 
na barra do navegador: 

(ou clique no texto azul 



 

Figura 3: imagem da tela de 

Atenção aos detalhes 

 

O LOG IN é realizado digitando
pontos e sem hífen, e a ‘

O padrão inicial da senha para o professor é univag. 
acesso o professor deverá alterar a senha

Digitar o número 
completo do CPF, 
sem pontos e 
sem hífen. 

 

: imagem da tela de acesso (LOG IN) do Portal do Professor

Figura 4: box de LOG IN 

é realizado digitando-se o número do CPF no campo ‘usuário’
‘senha’ no respectivo campo.  

O padrão inicial da senha para o professor é univag. Assim que realizar o primeiro 
acesso o professor deverá alterar a senha  padrão, conforme as orientações 

Digitar 
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do Portal do Professor 

 

se o número do CPF no campo ‘usuário’, sem 

Assim que realizar o primeiro 
conforme as orientações para 

Digitar a senha. 



 

edição do perfil no sistema.
risca. Uma vez processadas as informações
(fotografia) do professor 

 

Após entrar, as funcionalidades para o professor em seu Portal:

1 = menu lateral esquerdo 
do professor carregarão as informações na 

2 = menu lateral direito com as 
menu (1) e sair do portal;

A = área central da tela 
lançamentos. 

Figura 

1 

 

o sistema. Essas medidas de segurança devem ser seguidas à 
Uma vez processadas as informações, o Portal apresentará a imagem 

 na caixa de log in.  

s funcionalidades para o professor em seu Portal: 

esquerdo com as opções de operação (lançamentos);
carregarão as informações na área A; 

menu lateral direito com as possibilidades para ampliar a tela, ocultar/exibir o 
menu (1) e sair do portal; 

central da tela em que as informações solicitadas serão dispostas para os 

Figura 6: áreas da tela 

Figura 5: após digitar a senha, clique em entrar 

A 
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devem ser seguidas à 
, o Portal apresentará a imagem 

 

 

 

peração (lançamentos); as escolhas 

possibilidades para ampliar a tela, ocultar/exibir o 

serão dispostas para os 
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Atenção: 

O quadro (menu) de opções laterais carregará as informações solicitadas durante o 
uso e solicitações múltiplas formarão ‘abas’ 
permitidas até 5 abas pa
outras.  

1 Menu lateral esquerdo

2 Menu lateral direito

 

Modo tela cheia 

Sair do portal

Ocultar/exibir menu

 

O quadro (menu) de opções laterais carregará as informações solicitadas durante o 
uso e solicitações múltiplas formarão ‘abas’ na área (A) para acesso rápido. Serão 

ara navegação e, caso seja preciso, feche

1 Menu lateral esquerdo  

 

direito  

 

 

Foto e nome do professor (‘logado’).

Informar disponibilidade para lecionar.

Lançar faltas. 

Lançar notas. 

Informações do cadastro docente; editar.

Lançar atividades (ações pedagógicas) planejadas

Ocorrências informadas e ações do professor.

Lançar atividades planejadas que foram realizadas

Diversos para visualização/impressão/download 

Alterar layout do menu lateral.

 

Sair do portal 

Ocultar/exibir menu 

Ocultar/exibir cabeçalho da página 
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O quadro (menu) de opções laterais carregará as informações solicitadas durante o 
na área (A) para acesso rápido. Serão 

e algumas para abrir 

 

 

 

 

oto e nome do professor (‘logado’). 

Informar disponibilidade para lecionar. 

Informações do cadastro docente; editar. 

Lançar atividades (ações pedagógicas) planejadas . 

Ocorrências informadas e ações do professor. 

que foram realizadas . 

impressão/download 

Alterar layout do menu lateral.  



 

Área Central da Tela 
Procuramos indicar abaixo as imagens que se abrirão na área central da tela, 
conforme o comando selecionado
deseja informar, seja um lançamento para uma turma ou informações institucionais, 
como o plano de aulas ou sua disponibilidade para lecionar.
Lançamento de Faltas  

Para lançar faltas:  clicar em “Diário de Faltas”
de notas ou faltas solicitarão as informações Campus, Período Letivo, Disciplina e 
Aula. 

Imagem: 

 

Disponibilidade 

Para informar disponibilidade para leci
opções para lançamentos referir
semana e período do dia.

Imagem: 

 

Procuramos indicar abaixo as imagens que se abrirão na área central da tela, 
conforme o comando selecionado. Os procedimentos indicam o que o professor 
deseja informar, seja um lançamento para uma turma ou informações institucionais, 
como o plano de aulas ou sua disponibilidade para lecionar. 

 

clicar em “Diário de Faltas”. Todas as opções para lançamentos 
de notas ou faltas solicitarão as informações Campus, Período Letivo, Disciplina e 

Figura 7: opções no Lançamento de Faltas 

Para informar disponibilidade para leci onar:  clicar em “Disponibilidade”. Todas as 
opções para lançamentos referir-se-ão a um campus, disciplina, curso, dia da 
semana e período do dia. 

Figura 8: disponibilidade para lecionar 
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Procuramos indicar abaixo as imagens que se abrirão na área central da tela, 
. Os procedimentos indicam o que o professor 

deseja informar, seja um lançamento para uma turma ou informações institucionais, 

s as opções para lançamentos 
de notas ou faltas solicitarão as informações Campus, Período Letivo, Disciplina e 

 

clicar em “Disponibilidade”. Todas as 
ão a um campus, disciplina, curso, dia da 

 



 

Lançamento de Notas  

Para lançar notas:  clicar em “Lançamento de Notas”. Todas as opções para 
lançamentos referir-se-ão a um campus, 
da disciplina ou módulo, 

Imagem: 

 

Dados Cadastrais 

Para alterar ou atualizar dados cadastrados (inclus ive a senha de acesso ao 
portal do professor):  
dados cadastrais pessoais, complementares e para acesso ao sistema (senha) e 
para contato.  
 
Plano de Ensino 

Para lançar as informações do plano de ensino
informações devem ser as oficiais indicadas pela coordenação e em consonância ao 
PPC do curso. A fidedignid
oficiais dos discentes do curso/disciplina.
 

 

 

clicar em “Lançamento de Notas”. Todas as opções para 
ão a um campus, período letivo (ano/semestre letivo), nome 
, turma e curso. 

Figura 9: tela do lançamento de notas 

Para alterar ou atualizar dados cadastrados (inclus ive a senha de acesso ao 
 clicar em “Meu Cadastro”. Confira nessa opção todos os 

dados cadastrais pessoais, complementares e para acesso ao sistema (senha) e 

as informações do plano de ensino : clicar em “Plano de Ensino”. As 
informações devem ser as oficiais indicadas pela coordenação e em consonância ao 
PPC do curso. A fidedignidade dessas informações constará

iciais dos discentes do curso/disciplina. 

Figura 10: Plano de Ensino 
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clicar em “Lançamento de Notas”. Todas as opções para 
período letivo (ano/semestre letivo), nome 

 

Para alterar ou atualizar dados cadastrados (inclus ive a senha de acesso ao 
clicar em “Meu Cadastro”. Confira nessa opção todos os 

dados cadastrais pessoais, complementares e para acesso ao sistema (senha) e 

em “Plano de Ensino”. As 
informações devem ser as oficiais indicadas pela coordenação e em consonância ao 

ade dessas informações constará nos documentos 

 



 

Regime Domiciliar 

Para lançar atividades visando o regime domiciliar
Domiciliar”. As atividades deverão responder à solicitação firmada pel
o lançamento, as ocorrências estarão disponíveis para o docente lançar as 
atividades e acompanhá

 

Registro de Matéria 

Para registrar a matéria lecionada
leciona deverá coincidir minimamente com o Plano de Ensino, acrescentando
particularidades do efetivamente tratado em sala
acompanhamento da turma)
até uma semana após o lecionado
semanalmente. A fidedignidade dessas informações implicará nos documentos 
oficiais dos discentes do curso/disciplina, bem como em relatórios de 
acompanhamento dos gestores.

 

 

 

atividades visando o regime domiciliar : clicar em “
As atividades deverão responder à solicitação firmada pel

o lançamento, as ocorrências estarão disponíveis para o docente lançar as 
atividades e acompanhá-las. 

Figura 11: lançamento do regime domiciliar 

Para registrar a matéria lecionada : clicar em “Matéria Lecionada”. A matéria 
leciona deverá coincidir minimamente com o Plano de Ensino, acrescentando
particularidades do efetivamente tratado em sala (avanços, exercícios, assuntos do 
acompanhamento da turma). Esse lançamento deverá ocorrer em prazo 
até uma semana após o lecionado – portanto deverá constar atualizado 

A fidedignidade dessas informações implicará nos documentos 
oficiais dos discentes do curso/disciplina, bem como em relatórios de 
acompanhamento dos gestores. 

Figura 12: registrando o lecionado na aula 
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clicar em “Regime 
As atividades deverão responder à solicitação firmada pela SRAc. Após 

o lançamento, as ocorrências estarão disponíveis para o docente lançar as 

 

éria Lecionada”. A matéria 
leciona deverá coincidir minimamente com o Plano de Ensino, acrescentando-se as 

(avanços, exercícios, assuntos do 
. Esse lançamento deverá ocorrer em prazo máximo de 

portanto deverá constar atualizado 
A fidedignidade dessas informações implicará nos documentos 

oficiais dos discentes do curso/disciplina, bem como em relatórios de 

 



 

Relatórios 

Para gerar relatórios:  
serão geradas para visu
utilizados. 

 

 

 clicar em “Relatórios”. As opções de 
ualização e/ou download e/ou impressão

Figura 13: processo para gerar relatórios 
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 relatórios possíveis 
o, conforme os filtros 

 


