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UNIVERSIDADE E MERCADO DE TRABALHO

Já não é novidade que as novas informações e diferentes fontes de conhecimento 

surgem a cada dia em uma velocidade muito maior do que se pode controlar. O que se tem 

em  pauta  é  que  ainda  não  alcançou  o  consenso  como  deve  ser  a  assimilação  e  a 

aprendizagem dos novos conteúdos, que se tornaram ultrapassados antes mesmo de serem 

totalmente incorporados.

Em meio a tudo isso, surge o papel da Universidade, que vem sendo questionado 

pelo Mercado, já que na opinião de muitos, têm deixado a desejar na preparação para o 

cotidiano das empresas. Como consequência, as Universidades começam a implementar em 

sua grade curricular matérias que façam essa interface entre o Mercado e a Universidade, de 

forma a facilitar o caminho do jovem e sua inserção no “mundo adulto”.

Pensar que após o término da faculdade você está "livre" do estudo é simplesmente 

decretar a morte da sua carreira profissional. Hoje, precisa estar sempre estudando, sempre 

atualizando.  Estamos vivendo a  "era  da informação,  da  velocidade e  da orientação para 

resultados".  Já  não  basta  mais  ser  especialista  em  uma  única  área:  Engenharia, 

Administração, Economia, Direito, e outros. Precisa "entender do negócio", isto é, conhecer 

todos os  aspectos  relacionados com o ramo da empresa onde si  trabalha,  se  não,  como 

poderá aplicar conhecimentos em benefício da empresa? Em outras palavras, como gerar 

resultados?  

     Atualmente,  precisa-se  entender  de  muitos  assuntos:  Administração,  Finanças, 

Informática,  outros  idiomas,  Pessoas  (esta  talvez  seja  a  aptidão mais  importante  e  mais 

difícil),  Trabalho  em  Equipe,  e  outros  mais.  É  verdade.  Precisa-se  entender  de  muitos 

assuntos e a única maneira de dominá-los é através do estudo e aprendizado contínuos. 
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1. HISTÓRIA DO IFF campus Campos-Centro

O IF Fluminense começou no início do século passado. Foi Nilo Peçanha, o então 

presidente da república, que criou através do decreto N° 7.566 de 23 de setembro de 1909, as 

Escolas de Aprendizes e Artífices com o propósito de educar e proporcionar oportunidades 

de trabalho para os jovens das classes menos favorecidas. 

A  princípio,  a  ideia  foi  implantar  as  escolas  nas  capitais  dos  Estados,  e 

excepcionalmente no Estado do Rio de Janeiro, a escola não foi instalada na capital e sim na 

cidade  de  Campos  dos  Goytacazes.  Em  23  de  janeiro  de  1910,  a  escola  entrou  em 

funcionamento com 5 cursos: alfaiataria, marcenaria, tornearia, sapataria e eletricidade.

E 12 anos  depois,  as  Escolas  de Aprendizes e  Artífices de nível  primário foram 

transformadas  em Escolas  Industriais  e  Técnicas,  equiparando-se  às  de  Ensino  Médio  e 

Secundário. No ano de 1942, a sede da escola em Campos fica pequena e novas instalações 

se tornam urgentes. Assim a escola obteve o terreno no parque Dom Bosco, onde atualmente 

funciona o campus Campos-Centro do IF Fluminense. Em meados da década de 60, novos 

cursos  são  criados  na  Escola  Técnica  Federal  de  Campos:  edificações,  eletrotécnica  e 

mecânica de máquinas e em março de 1968 inaugura-se as novas instalações da então Escola 

Técnica Federal de Campos (ETFC).

No ano de 1974, a ETFC passa a oferecer apenas Cursos Técnicos em seu currículo 

oficial e põe fim as antigas oficinas. Neste ano também, a Petrobrás anuncia a descoberta de 

campos de petróleo no litoral norte do estado, no qual mudaria os rumos da economia da 

região e influenciaria diretamente na história da instituição. A ETFC, agora, representa uma 

imensa porta para a formação de mão-de-obra especializada para as empresas que operam na 

bacia de Campos.

Já  na década de  90,  as  Escolas  Técnicas Federais  são transformadas  em Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CEFET), ou seja, foram autorizadas a oferecer cursos 

em nível  de  3°  Grau  e  em Campos  foi  beneficiada  com essa  transformação.  Assim,  o 

desenvolvimento regional passou a delinear o projeto institucional do Cefet-Campos, que 

um ano antes havia inaugurado a Unidade de Ensino Descentralizada (Uned) em Macaé.

Em 2002, com um convênio da prefeitura da cidade vizinha, de São João da Barra, 

foi possível a criação e implantação de um Núcleo Avançado de Ensino no município. 
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Tudo com objetivo de ampliar a participação da instituição no desenvolvimento regional. E 

outro, no município de Quissamã.

Por volta de outubro de 2004, sob decretos assinados pelo Presidente Luís Inácio 

Lula da Silva, o CEFET passou a ser um Centro Universitário, com todas as prerrogativas 

que lhe eram inerentes. 

Além do Ensino Médio e Técnico, o CEFET Campos passa a oferecer os Cursos 

Superiores  de  Automação,  Manutenção  Industrial,  Indústria  do  Petróleo  e  Gás, 

Desenvolvimento  de  Software,  Design  Gráfico,  Geografia,  Matemática,  Arquitetura  e 

Ciências  da  Natureza  nas  modalidades:  Química,  Física  e  Biologia,  além  de  3  pós-

graduações  Lato Sensu:  Educação Ambiental,  Produção Sistemas e  Literatura,  Memória 

Cultural Sociedade e um curso de mestrado em Engenharia de Meio Ambiente.

Em  2005,  o  CEFET  firma  convênio  com  o  Programa  de  Pós-Graduação  em 

Engenharia Mecânica/Controle em Automação da Universidade Federal Fluminense (UFF) e 

também passa  a  oferecer  o  curso  de  Engenharia  de  Controle  e  Automação  Industrial  e 

também o Mestrado Interinstitucional.

No  ano  de  2007,  através  do  Programa de  expansão  da  Rede  Federal  de  Ensino 

Profissionalizante  do  Governo  Federal,  foi  criada  a  segunda  unidade  descentralizada  do 

CEFET Campos  com autonomia  educacional:  a  Unidade  de  Ensino  Descentralizada  do 

distrito de Guarus, em Campos onde hoje é o campus Campos-Guarus.

Em 2009, já como Instituto Federal Fluminense, é inaugurado o campus Cabo Frio, 

na Região dos Lagos. O campus Itaperuna, no Noroeste, inaugurado oficialmente ainda em 

2009.
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2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

N° Denominação                                                                                          Ocupante
1. DIREÇÃO GERAL                                               Jefferson Manhães de Azevedo 
2. Chefe de Gabinete                                                               Carla Nogueira Patrão 
3. Coordenação de Comunicação                        Antonio Fernando N. R. de Barros 
4. DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA                               José Luiz S. Boynard 
5. Diretoria Adjunta do Departamento de Infraestrutura  

Bartolomeu Ailton Arruda
6. Coordenação de Manutenção                                    Tarcísio Gomes de Carvalho
7. Coordenação de Transportes                                                     Albano Luis Soares 
8. DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA                                                                   Vitor Bastos Tostes
9. DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUICIONAL E EXTENSÃO                   Carlos Artur de Carvalho Áreas 
10. Coordenação de Agência de Oportunidades   Ana Léa Bulhões Almeida Gondim
11. Coordenação de Apoio ao Estudante                  Inês Azevedo de Freitas Calanca
12. Coordenação de Cursos de Extensão                                  Cristina Alves Baptista 
13. Coordenação de Cultura                                             Kátia Macabu Sousa Soares
14. Coordenação de Planejamento e Acompanhamento Institucionais 

Jonivan Coutinho Lisboa 
15. Coordenação de Inovação Tecnológica                                      Maurício Ferrarez
16. DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO                                                           Tiago de Azevedo Santos
17. Coordenação de Suporte e Manutenção                    Romário César Mota Rangel 
18. Coordenação de Administração de Redes 
19. DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES 

ACADÊMICAS                                                           Ana Mery Fonseca Barreto 
20. Coordenação da Produção Gráfica                José Constantino Pessanha Barroso 
21. Coordenação da Biblioteca                                Antonio Soares das Chagas Filho
22. Coordenação do Registro Acadêmico- Ensino Básico   

Ana Beatriz B. Pessanha
23. Coordenação do Registro Acadêmico- Ensino Superior   

Mônica A. de Freitas Almeida
24. Coordenação de Saúde e Nutrição                                    José Joaquim Guerreiro
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25. Coordenação de Eventos e Multimídia                         Wellinton Pacheco Rangel 
26. Coordenação de Turno da Manhã                                            Clélio Roberto Rego 
27. Coordenação de Turno da Tarde                                              Aluisio Rangel Silva
28. Coordenação de Turno da Noite                             Luiz Marcelo Machado Bueno 
29. Coordenação do Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Educacionais 

Especiais (NAPNEE)
Márcia Regina Chrysóstomo Silva 

30. DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DO ENSINO MÉDIO E EJA  
Vânia Cristina Alexandrino Bernardo 

31. Coordenação da EJA                                                             Edalma Ferreira Paes 
32. Coordenação da Área de Ciências Humanas           Ana Beatriz M. Alves Barreto 
33. Coordenação da Área de Linguagens e Códigos                Kathia Maria Miranda 
34. Coordenação da Área de Ciências da Natureza e Matemática 

Naiz Elisabete Mousquer 
35. Coordenação de Educação Física                   Carlos Augusto Sanguedo Boynard 
36. DIRETORIA DE ENSINO TÉCNICO DA ÁREA DE INDÚSTRIA 

(MECÂNICA, ELETROTÉCNICA, ELETRÔNICA, AUTOMAÇÃO, 
TELECOMUNICAÇÕES

  Helder Siqueira Carvalho 
37. Coordenação do Curso Técnico de Mecânica              Edmea Caldas Silva Rocha 
38. Coordenação do Curso Técnico de Automação Industrial 

Robson William Ribeiro Martins 
39. Coordenação do Curso Técnico de Telecomunicações 

Thiago M. Paravidino da Silva 
40. Coordenação do Curso Técnico de Eletrotécnica 

                                                                    Carlos Alberto Fernandes Henriques 
41. DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TÉCNICO (CONSTRUÇÃO 

CIVIL, QUÍMICA, INFORMÁTICA, SAÚDE E AMBIENTE) 
Octávio Costa Fernandes

42. Coordenação do Curso Técnico de Construção Civil       Marcelo Pereira França 
43. Coordenação do Curso Técnico de Química         Cíntia Neves Barreto Carneiro 
44. Coordenação do Curso Técnico de Segurança do Trabalho       Luiz R. Gomes Jr.
45. Coordenação do Curso Técnico de Informática Industrial                                        

 Neila Gondim de Azeredo 
46. DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DO ENSINO SUPERIOR DAS 

LICENCIATURAS                                                      Carlos Marcio Viana Lima 
47. Coordenação Adjunta                                             Luiz Cláudio Gomes de Abreu 
48. Coordenação do Curso de Ciências da Natureza ( Licenciaturas em Biologia, 
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Física e Química)                                                                   Rodrigo Maciel Lima 
49. Coordenação do Curso de Licenciatura em Geografia            Mauricio G. Vicente 
50. Coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática     Salvador Tavares 
51. DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DO ENSINO SUPERIOR DOS CURSOS 

SUPERIORES DE TECNOLOGIA E BACHARELADOS             
Aline Pires Vieira de Vasconcelos

52. Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações
                                                           Suélly Lima dos Santos 

53. Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico
                 Hugo Reis Rocha 

54. Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Elétricos   
Leonardo Carneiro Sardinha 

55. Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Manutenção Industrial  
 Sérgio Vasconcellos Martins 

56. Coordenação dos Cursos Superiores da Área de Informática            Neila Gondim 
57. Coordenação do Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação

                                                           Adelson Siqueira de Carvalho 
58. Coordenação do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo       

    Regina Coeli Martins Paes Aquino 
59. DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

        Vicente de Paulo Santos de Oliveira 
60. Coordenação de Pesquisa                                 Pedro de Azevedo Castelo Branco 
61. Coordenação de Pós-Graduação                         Edinalda Maria da Silva Ribeiro 
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3. CURSOS
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4. PROJETOS
A questão ambiental vem se tornando cada dia mais difundido e 

debatido na mídia. Mas como defender a preservação, a conservação 

e o respeito ao ambiente sem conhecê-lo ou sem ter informações que 

nos permitam formar nossa opinião? Meio Ambiente - conhecer para 

valorizar  e  preservar:  esse  é  o  objetivo  principal  do  Observatório 

Ambiental Alberto Ribeiro Lamego.

O  Observatório  tem  a  finalidade  principal  de  coletar, 

analisar  e  disponibilizar  dados  e  informações  que  possam dar 

suporte à tomada de decisões de agentes públicos e privados e que 

auxiliem a concepção de políticas  e  estratégias municipais  que 

venham  a  melhorar  a  qualidade  de  vida  da  população.  Seus 

estudos  estão  direcionados  para  as  áreas  de  emprego,  renda, 

saúde,  educação,  habitação  e  saneamento  dos  municípios  da  Região  Norte  Fluminense: 

Campos  dos  Goytacazes,  Macaé,  São  João  da  Barra,  Quissamã,  Conceição  de  Macabu, 

Carapebus, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e Cardoso Moreira.

O Clube de Astronomia Louis Cruls foi fundado em 26 de 

maio de 1996, o  CALC tem realizado eventos de divulgação da 

astronomia e tem contado com a participação de pesquisadores e 

profissionais de destaque na área de astronomia e astrofísica. Esteve 

participando  de  eventos  realizados  pelo  CALC,  o  astronauta 

brasileiro  Tenente-Coronel  Marcos  César  Pontes,  o  Físico  do 

Observatório Nacional Marcomede Rangel Nunes, o astrônomo Ronaldo Rogério de Freitas 

Mourão,  entre  outros.  A  equipe  do  CALC  é  responsável  pelo  funcionamento  do 

Observatório Jiri Vlcek do IF Fluminense que fica no Campus Campos Centro, local onde 

está instalada a sua sede.
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O Acordo de cooperação técnico-científica entre o IF Fluminense e o Ministério de 

Obras Públicas de Angola, denominado Projeto Angola-Brasil, foi assinado em 24 de maio 

de 2008, no Rio de Janeiro, com a presença da diretora do IF Fluminense, Cibele Daher e da 

Consultora de Gabinete do Vice-Ministro de Obras Públicas de Angola, Maria das Dores 

Brandão.

O objetivo do acordo é oferecer uma consultoria de ensino em cursos da área de 

construção  civil  para  profissionais  angolanos  que  vão  atuar  em 5  centros  de  formação 

profissional que estão sendo instalados na capital da Angola, Luanda, e nas províncias de 

Benguela, Huambo, Malanje e Zaire.

O IFF é responsável pela capacitação de professores,  funcionários,  elaboração do 

projeto  pedagógico,  gerenciamento  de  ensino,  além  de  orientação  para  montagem  e 

treinamento operacional de todos os laboratórios dos Centros angolanos. O instituto realiza 

uma transferência de conhecimento e tecnologia para esse país.
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5. LEGISLAÇÃO

•Lei N° 5.540 de 28 de novembro de 1968

Art. 29 – Será obrigatória, no Ensino Superior, a frequência de professores e alunos, bem 

como a execução integral dos programas de ensino.

§ 4° -  Considerar-se-á reprovado o aluno que deixar de comparecer a um mínimo previsto 

em estatuto ou regimento das atividades programadas para cada disciplina.  O ano letivo 

poderá ser prorrogado por motivo de calamidade pública, guerra externa, convulsão interna, 

e a critério dos órgãos competentes da Universidade e estabelecimentos isolados, por outras 

causas excepcionais, independentes da vontade do corpo discente.

•Decreto - Lei Nº 1.044 de 21 de outubro de 1969

Art. 1º - Serão considerados merecedores de tratamento excepcional os alunos de qualquer 

nível  de  ensino  de  afecções  congênitas  ou  adquiridas,  infecções,  traumatismo ou outras 

condições mórbidas, determinados distúrbios agudos ou agonizados, caracterizados por׃ a) 

incapacidade física relativa, incompatível com a frequência aos intelectuais e emocionais 

necessárias para o prosseguimento da atividade escolar  em novos moldes;  b) ocorrência 

isolada ou esporádica; c) duração que não ultrapasse o máximo ainda admissível, em cada 

caso, para a continuidade do processo pedagógico de aprendizagem, atendendo a que tais 

características se verifiquem, entre outros, em casos de síndromes hemorrágicas (tais como a 

hemofilia,  asma,  cardite,  pericardites,  afecções  osteoarticulares  submetidas  a  correções 

ortopédicas, nefropatias agudas ou subagudas, afecções reumáticas).

Art. 2º - Atribuir a esses estudantes, como compensação da ausência às aulas, exercícios 

domiciliares com acompanhamento da escola, sempre que compatíveis com o seu estado de 

saúde e as possibilidades do estabelecimento.

Art. 3º - Dependera o regime de exceção neste Decreto-Lei estabelecido de laudo medico 

elaborado por autoridade oficial do sistema educacional.

Art. 4º - Será da competência do Diretor do estabelecimento a autorização, a autoridade 

superior imediata do regime de exceção.

R. Dr. Siqueira, 273 – Parque Dom Bosco – Campos dos Goytacazes/RJ – CEP: 28030-130
e-mail: telecom@iff.edu.br / site: www.iff.edu.br TEL.: (22) 2726-2800 – Ramal da Coordenação de Telecomunicações: 

2813

12



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
FLUMINENSE campus-Campos-Centro

•Lei Nº 6.202 de 17 de abril de 1975

Art. 1º -  A partir do 8º mês de gestação e durante três meses a estudante em estado de 

gravidez ficara assistida pelo regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-Lei 

nº 1.044, de 21 de outubro de 1969.

Parágrafo único – O início e o fim do período em que é permitido o afastamento serão 

determinados por atestado medico a ser apresentado à direção da escola.

Art.  2º -  Em casos  excepcionais,  devidamente  comprovados  mediante  atestado  médico, 

poderá ser aumentado o período de repouso, antes e depois do parto.

Parágrafo único – Em qualquer caso, são asseguradas as estudantes em estado de gravidez o 

direito a prestação dos exames finais.
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6. ACESSANDO O SISTEMA ACADÊMICO 
A Instituição utiliza um sistema, Q-Acadêmico 2.0 Web, que é uma moderna solução 

que  se  adequa  a  realidade  do  dia-a-dia  de  alunos  e  professores.  Através  da  internet,  o 

professor  e  o  aluno  participam  das  atividades  escolares  de  forma  organizada,  rápida  e 

prática.

O professor pode através de o Sistema lançar notas e faltas de alunos deixando que o 

sistema se encarregue de calcular as médias e, ao clique de um botão, em sua própria casa, 

entregar os diários de classe (pautas) ao setor de registro de notas da escola. Essa é uma 

dentre as inúmeras atividades que podem ser realizada através do Sistema: como reserva de 

livros na biblioteca, planejamento de avaliações, sistema de disposição de materiais no site 

para  acesso  e  download dos  alunos,  dentre  outros.  Basta  digitar  o  endereço: 

http://www.academico.iff.edu.br aparecerá esta tela.

 

Figura 1: Tela inicial do Sistema 

Seleciona o módulo PROFESSOR. Ao clicar pedirá o  login e a senha do usuário, 

para ter permissão para entrar no Sistema. 
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Figura 2: Tela com pedido de senha e login

Confirmado o login e a senha, o professor poderá realizar várias atividades relativas à 

vida acadêmica:

Figura 3: Tela posterior a confirmação da senha e login

• Questionários;

• Calendários Acadêmicos;

• Reserva de Recursos;
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• Verificar Disponibilidade de Recursos;

• Alterar Senha;

• Pedido de Alteração de Dados Cadastrais;

• Horários de Aulas;

• Meus Diários;

• Caixa de Mensagens;

• Matrizes Curriculares;

• FAQs;

• Mapas de Turma;

• Conferir Matrizes;

• Consultar Dados Alunos;

• Alunos por Turma;

• Material de Aula;

Obs.: É importante notar que ao final da página aparecem as informações Ano/Período. Ao 

selecionar um ano (o que pode ser feito clicando no botão que possui uma seta ao lado) e 

selecionar o período que se referirá ao ano escolhido, clique no botão “Muda Ano/Período” 

os dados das funcionalidades serão atualizados de acordo com o período escolhido.
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Figura 4: Verificar sempre no final da página - Ano/Período

6.1 Link Meus Diários;

O professor pode lançar as notas e faltas de cada aluno naquela matéria do período 

que foi selecionado. Ao clicar no link aparecerão os diários disponíveis para o professor de 

cada disciplina, de acordo com o período que foi selecionado no rodapé da página.

Figura 5: Tela da página Meus Diários
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É importante perceber que aparecem todas as matérias lecionadas pelo professor que 

efetuou o login. Observe que junto da informação do nome da matéria aparece a turma, logo, 

se o professor lecionar a mesma matéria em turmas diferentes, aparecerá o nome da matéria 

repetido, porém, com a informação da turma diferente, onde o professor irá concluir que 

uma matéria é lecionada em uma determinada turma e a outra, em outra turma. Para cada 

disciplina, é exibida também a carga horária e respectiva quantidade de alunos. Há também 

uma coluna “Opções” para cada disciplina,  a  qual  apresenta  os seguintes  links:  Notas  e 

Faltas, Material de Aula, Etapas de avaliações e freqüência e Impressão de Diários.

6.1.1 Notas e Faltas

Ao clicar no link “Notas e Faltas”, aparecerá uma página com a tabela que contêm 

todos os alunos do diário de classe (pauta) com as respectivas situação na disciplina. Para 

cada aluno, existe a Nota Final e a quantidade Total de Faltas. E caso tenha ocorrido algum 

erro, pede-se “Solicitar Alteração”. E toda vez que vir fazer lançamentos ou alterações de 

notas e/ou freqüência, clicar no “Salvar”. O professor tem como avaliar o aluno com duas 

Provas (P1 e P2), e/ou Trabalhos e/ou Exercícios valendo nota, isto é, o professor somará 

todas as Notas (tanto referente a P1 quanto referente a P2) e dividirá por 2 (fazer a Média 

das Notas). Assim, o professor lançará somente a Média referente na coluna de Nota. 

Figura 6: Meus Diários – Lançamento de Notas e Faltas
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Na coluna de “Situação” mostra automaticamente a situação de cada aluno de acordo 

com as configurações de cada curso, e também de acordo com as informações oferecidas de 

cada aluno.  Essa coluna reporta  as informações de situações como: reprovado por  falta, 

cursando, trancado, afastado, jubilado, enfim, todas as possíveis situações de cada aluno.

6.1.2 Entregar Etapas

No fechamento do semestre o professor deve entregar as notas já lançadas na pauta 

(Diário de Classe) ao Setor de Registro de notas da Escola. Feito isto o sistema perguntará se 

o  professor  tem  certeza  que  deseja  entregar  o  diário  eletrônico  da  etapa  escolhida,  e 

informará que após a entrega, qualquer alteração de dados, deverá ter a autorização do Setor 

de Registro da Escola. Para confirmar clique em ENTREGAR, se não desejar entregar as 

notas clique em CANCELAR.

6.1.3 Solicitar Alteração

Na última coluna, que é “Solicitar Alteração”, refere-se à solicitação de alteração de 

notas por aluno que já foram entregues a Escola (Setor de Registro de notas), mas que por 

algum motivo foram passadas erradas pra pauta. Neste caso o professor deve altera as notas 
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Figura 7: Meus Diários – Confirmação de Notas e Faltas
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na página de acordo com a Figura 07 que aparecer ao clicar no link “Solicitar Alteração”, e 

descreve uma justificativa para aquela alteração. Depois de conferir, basta clicar no botão 

SOLICITAR que uma mensagem será enviada a pessoa que coordena os Registros das notas 

na Escola, esta, por sua vez, irá analisar a solicitação e só depois que a mesma atender ao 

pedido que as notas de fato serão atualizadas e aparecerão na página da pauta (ou diário de 

classe) atualizadas.

Figura 8: Solicitação de alteração das notas 

A página de solicitação de alteração só irá aparecer com a opção de alterar as notas 

se as mesmas já tiverem sido entregues ao setor de registro de notas da escola, senão o 

professor poderá alterar no próprio Diário de Classe (pauta) clicando no link “Editar”, desta 

forma as notas ficarão disponíveis para alterações sem a necessidade de requisitos prévios de 

outros setores. Neste caso o professor digita ou altera as notas de cada aluno e SALVAR as 

informações que foram atualizadas.

6.1.4 Para Imprimir

As pautas de cada etapa podem ser visualizadas e impressas pelo professor apenas 

clicando no  link de cada etapa que aparece na coluna “Imprimir Diário” da Figura09. A 

pauta aparecerá em formato PDF, com opções para ser impressa e de visualização.
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Figura 9: Tela da página Diário da Classe

6.2 Adicionar Avaliação, Trabalho ou Exercício

No  link Meus Diários localize a matéria na qual deseja configurar um método de 

avaliação, depois clique no link referente à etapa daquela matéria na qual deseja incluir esse 

método de avaliação (Prova/ Trabalho/ Exercício). Assim escolha o peso da avaliação e a 

data que será realizada. Confirme os dados e clique no botão “Inserir”.
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Figura 10a: Tela de Avaliações da Etapa N1
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6.3 Exibir Aulas ou Exibir Faltas

Este link refere-se que o professor lançará aula, ou seja, faz a programação da aula 

dada com data, o horário de início da aula, horário final da aula, quantidade de aulas dadas, 

inseri as faltas na frente de cada aluno como mostra as Figuras 10a e 10b. 
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Figura 11a: Lançamento de Aulas e Faltas 

Figura 10b: Lançamento de Avaliações da Etapa N1
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Figura 11b: Lançamento dos Conteúdos

6.4 Mapas e Notas e Faltas de Todas as Disciplinas de Alunos de uma turma

O professor  tem acesso  à  situação  de  todos  os  alunos  de  determinada  turma.  O 

professor pode escolher um curso, um período, uma turma, e uma etapa, assim, o sistema 

carrega automaticamente a página com o mapa de turma, conforme sua seleção.

6.5 Conferindo Situação de Alunos através de uma Matriz Curricular

A matriz curricular mostra a relação de alunos (matrícula e nome) e sua situação em 

cada componente curricular do curso (se está cursando ou se foi aprovado e outros mais). 

Para tanto, o professor deve escolher o curso e a matriz curricular (curso/período).

Abaixo  da  relação  é  exibida  uma  legenda  para  identificação  das  componentes 

curriculares. Ao clicar em uma das componentes curriculares o plano de ensino respectivo 

aparecerá, caso exista.
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6.6 Consultando Dados de Alunos

Através das opções matrícula, nome ou parte do nome do aluno, curso e turma o 

professor  pode pesquisar determinado aluno.  O resultado da pesquisa é  uma tabela  com 

matrícula, nome, e-mail e telefone(s) do aluno. 

6.7 Relatório de Alunos por Turmas

Este link permite uma pesquisa de alunos por turma, revelando quais matérias cada 

aluno cursou ou cursa em determinado período. O professor seleciona o curso, o período e a 

turma que o sistema carregará automaticamente os dados.
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7. NORMAS E PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS

As Normas e Procedimentos apresentados estão previstos no Regimento Interno e 

obedecem ao calendário estabelecido para cada Campus. Atenção aos prazos, pois a perda 

desses acarretará prejuízos para sua vida escolar, ficando a critério da Instituição o parecer 

final de alguma solicitação nestes casos. 

• Avaliação em 2ª chamada

O aluno que,  por problemas de saúde ou alguma situação especial,  justifique sua 

ausência à atividade de elaboração individual (avaliação) deverá requerer 2ª chamada em 

formulário próprio da instituição. O prazo estabelecido para a solicitação é de 72 (setenta e 

duas)  horas após  a  realização  da  primeira  chamada.  O  requerimento  devidamente 

fundamentado  deverá  ser  entregue  diretamente  ao  professor  para  análise  e  parecer.  A 

realização da atividade de elaboração individual em segunda chamada dar-se-á quando do 

retorno do aluno às atividades escolares,  dentro do prazo estabelecido pelo professor da 

disciplina.

• Frequência do Professor

A frequência e assiduidade do professor, além de compromissos, são parâmetros de 

exemplo e estimulo ao aluno. Portanto, solicitá-se que as possíveis faltas e atrasos sejam 

PREVIAMENTE  INFORMADOS  A  SUA  COORDENAÇÃO,  objetivando  que  a 

informação seja  repassada ao aluno. Referente à(s)  aula(s)  perdida(s)  o professor deverá 

pedir por solicitação a antecipação ou reposição da mesma, de acordo com a combinação 

entre a turma e o professor. As faltas deverão ser justificadas
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8. FONTE DE PESQUISA

Site do IFF: www.iff.edu.br  .   

Obs.: Caso o Sistema não venha responder o seu comando. Saia do Sistema da forma 
correta. E reinicie o Sistema. 
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