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Manual do Professor

● Objetivo
O Objetivo deste documento é orientar os professores na utilização do sistema SERE-IES. 

● Acesso ao Sistema
Para entrar no sistema SERE-IES. Eis abaixo o endereço:

=> http://www.serefap.pr.gov.br

IMPORTANTE: Sugerimos preferencialmente a utilização dos navegadores internet: 
Mozilla Firefox versão 2.0/superior ou Iceweasel  versão 2.0/superior na utilização do sistema 
SERE-IES. Realizamos vários testes no Internet Explorer versão 7.0 e o sistema funcionou 
corretamente,  porém,  no  Internet  Explorer,  o  sistema  está  sujeito  a  comportamentos 
inesperados.

Para  detalhar  as  funcionalidades  disponibilizadas  para  os  professores  no  SERE-IES, 
dividiremos a explanação em 4 partes: 

=> Parte 1: Login no Sistema SERE-IES
=> Parte 2: Funcionalidades de Consulta
=> Parte 3: Funcionalidade de Entrada de Dados
=> Parte 4: Funcionalidade de Controle

● Parte 1: Login no Sistema SERE-IES
Após acessar a aplicação, entre com o usuário e senha. Veja figura 01-Login

    (Figura 01-Login)
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http://www.sentinela.pr.gov.br/sentinela/


IMPORTANTE: No Primeiro acesso, o professor receberá da Secretaria Acadêmica apenas 
o código do Usuário.  Para receber a senha, deverá digitar  o código do usuário e clicar no link 
“Esqueci a Senha” e em seguida informar o seu CPF e clicar no botão [Entrar]. Com isso, será 
gerada uma senha provisória que será enviada para o e-mail do usuário que está no cadastro no 
sistema de segurança da Celepar (Sistema Sentinela). Veja figura 02-Esqueci a Senha.

    (Figura 02-Esqueci a Senha)

Após receber a senha por e-mail, entre com ela no sistema SERE-IES. Por ser uma senha 
temporária e seu primeiro acesso, será solicitada a troca da senha para uma nova senha definida 
pelo usuário. Entre com a senha atual recebida por e-mail, entre 2 vezes com a nova senha e clique 
no botão [Entrar]. Veja figura 03-Troca de Senha.

    (Figura 03-Troca de Senha)

Para a definição da nova senha, o sistema de segurança tem algumas regras que devem ser 
respeitadas:

=> O tamanho da senha deverá ter no mínimo 8 caracteres.
=> Não é permitida senha que tenha similaridade com os dados pessoais do usuário 

que estejam no seu cadastro.
=>  Não  é  permitida  senha  que  tenha  similaridade  com  senhas  utilizadas 

anteriormente.
=>  Não  é  permitido  os  seguintes  fragmentos  na  definição  da  senha:  "ABC", 

"CURITIB",  "PARAN",  "JAN",  "FEV",  "MAR",  "ABR",  "MAI",  "JUN",  "JUL",  "AGO", 
"SET","OUT",  "NOV",  "DEZ",  "CWB",  "OUT",  "POSITIV",  "SENHA",  "SENTIN",  "TEST", 
"123", "SET", "JESUS", "GOVER", "CELEPAR", "ATLETI", "BRASIL".
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Este passo da troca da senha acontecerá apenas a primeira vez. De tempos em tempos a 
senha expira e este procedimento deverá ser realizado novamente. Recomenda-se a memorização da 
senha de modo que o usuário não tenha que solicitar a troca de senha frequentemente. 

IMPORTANTE: Se o usuário errar a senha por mais de 3 vezes o usuário será bloqueado e 
o  seu  acesso  não  será  mais  possível.  Acontecendo  isso,  entrar  em contato  com a  Central  de 
Atendimento da CELEPAR no telefone 3200-5007.  Esta Central funciona 24 horas. 

Após concluir o procedimento da troca da senha, o usuário enfim poderá entrar no sistema 
SERE-IES com o  Usuário  e  com sua  nova  Senha.  Nisso,  será  apresentada  a  tela  principal  do 
sistema. Veja figura 04-Principal: 

     (Figura 04-Principal)

Nesta tela inicial,  serão apresentados o nome do usuário com informações de seu último 
acesso e as opções de menu que usuário tem acesso. Além disso, no topo da tela, aparecerá o nome 
da Instituição e o Período Letivo atualmente em uso.

Na versão atualmente em Produção, temos as seguintes opções de menu para o Professor: 
=> Planejamento Acadêmico / Consultar Planejamento Acadêmico  
=> Planejamento Acadêmico / Trocar Período Letivo 
=> Aluno / Consulta Padrão / Por Turma 
=> Matricula / Registrar Avaliação / Registrar Avaliação-Falta
=> Matricula / Registrar Avaliação / Registrar Exame Final
=> Matricula / Relatórios / Registro de Classe  ** novo ** 
=> Sair 

IMPORTANTE:  Com  o  tempo  e  com  a  evolução  do  sistema,  serão  ofertadas  outras 
funções e outros serviços ao Professor.
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● Parte 2: Funcionalidades de Consulta

 O Sistema oferece as consultas: 

=> Planejamento Acadêmico / Consultar Planejamento Acadêmico: Tem como objetivo 
apresentar a oferta de cursos e seriações da Instituição no período letivo informado. Veja figura 05- 
Consulta Planejamento Acadêmico.

      (Figura 05-Consulta Planejamento Acadêmico)
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=>  Aluno / Consulta Padrão / Por Turma: Nesta opção, é possível consultar qualquer 
turma do período letivo e consultar qualquer aluno da turma escolhida. Esta consulta oferece um 
leque  grande  de  informações  referente  ao  aluno,  tais  como  seus  dados  cadastrais,  dados  da 
matrícula, dados sobre avaliações, exceções de matrículas, movimentações de matrícula e histórico 
acadêmico.  Veja figura 06-Turmas do Período Letivo.

          (Figura 06-Turmas do Período Letivo)

Ao selecionar a turma desejada, será apresentada tela com a relação dos alunos da turma, 
conforme figura  07-Alunos da Turmas escolhida.
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          (Figura 07-Alunos da Turmas escolhida)

Ao selecionar o aluno desejado, será apresentada tela com várias abas referente a matrícula 
escolhida, conforme figura  08-Consulta Aluno.

        (Figura 08-Consulta Aluno)
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Detalhamento das abas:
=> Aluno: São apresentadas as informações cadastrais do aluno
=>  Matricula: São apresentadas as informações referente a Matricula do aluno no 

curso.
=>  Exceção:  São  apresentadas  as  exceções  de  matrícula  do  aluno  no  curso 

(Dependência, Dispensa, Disciplinas Eletivas, Disciplinas Optativas, etc...)
=>  Movimentação:  São  apresentadas  as  movimentações  do  aluno  no  curso 

(transferência, trancamento, abandono, etc..)
=> Histórico Acadêmico: São apresentadas informações do Histórico Acadêmico do 

Aluno no curso.
IMPORTANTE: Para selecionar a aba desejada, clique sobre o nome da aba.

● Parte 3: Funcionalidade de Entrada de Dados

O Sistema oferece as seguintes funções para entrada de dados:

=>  Matricula  /  Registrar Avaliação /  Registrar Avaliação-Falta: Tem como objetivo 
promover o lançamento das notas e faltas para a matricula do aluno da turma e também promover o 
cálculo da disciplina. O professor terá acesso somente as turmas e disciplinas que ele atua dentro do 
período letivo corrente.

IMPORTANTE:  A  Definição  da  atuação  do  Professor  é  de  responsabilidade  da 
Secretaria Acadêmica, caso não apareça sua turma ou disciplina ou se estiver aparecendo 
uma turma ou uma disciplina que não for de sua atuação, por favor procure a Secretaria 
Acadêmica para que sejam promovidos os ajustes necessários.

Ao entrar na funcionalidade de Registro de Avaliação e Falta, será apresentada tela com as 
turmas que o professor atua no Período Letivo, conforme figura 09-Turmas do Professor.
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     (Figura 09-Turmas do Professor)

Selecione a turma desejada para o lançamento das notas e faltas. Será apresentada a tela da 
figura 10-Selecionar Disciplina.

             (Figura 10-Selecionar Disciplina)

Para registrar notas e faltas, selecione a Disciplina e o Período de Lançamento e clique no 
botão [Registrar Notas e Faltas].
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Para realizar o cálculo do resultado da disciplina, selecione apenas a Disciplina e clique no 
botão [Calcular Resultado Disciplina]

Ao clicar no botão [Registrar Notas e Faltas] será apresentada a relação dos alunos da turma 
com as notas e faltas já informadas para a disciplina e período de lançamento informados. Veja 
figura  11-Lançamento  de  Notas  e  Faltas.   Na  1º  vez,  os  campos  virão  em  branco  para 
preenchimento. 

                  (Figura 11-Lançamento de Notas e Faltas)
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Nesta tela o usuário deverá informar a quantidade de aulas dadas no período e informar as 
notas e faltas para cada um dos alunos da turma.

IMPORTANTE: Ao final do lançamento,  deverá ser clicado no botão “Confirmar” 
para efetivar a inclusão ou a alteração das notas e faltas. Se isso não acontecer, toda a inclusão 
ou  toda  a  alteração  será  perdida.  Caso  o  professor  queira,  poderá  clicar  no  botão 
“Confirmar” a  qualquer  momento,  sendo gravada as  informações  já  digitadas  até  aquele 
momento.

Se existir algum aluno de outro curso ou de outra série fazendo a disciplina, ele aparecerá no 
final da relação. Neste caso a coluna “Tipo Exceção” estará preenchida com algum dos valores: 
Dependência ou Disciplina Optativa ou Disciplina Eletiva, etc..

Caso o aluno esteja  trancado ou transferido  ou teve  Dispensa na  Disciplina,  esta  estará 
bloqueada para lançamento de notas e faltas.

Ao concluir o lançamento de notas da disciplina para todos os períodos de lançamento ou a 
qualquer momento, dependendo do professor, pode-se efetuar o calculo do resultado da disciplina, 
clicando-se no botão [Calcular Resultado Disciplina].

Ao clicar no botão [Calcular Resultado Disciplina], será apresentado o resultado da turma, 
vejam as  figuras 12-Resultado da Turma na Disciplina - Parte1 e 13- Resultado da Turma na 
Disciplina - Parte 2. 

                  (Figura 12-Resultado da Turma na Disciplina - Parte 1)
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                  (Figura 13-Resultado da Turma na Disciplina - Parte 2)

Nesta tela, serão apresentados todos os alunos da turma na disciplina com sua notas, faltas, 
média anual, total de faltas e o resultado do aluno na disciplina.

Além disso, ao final da página será apresentado o total  de Aulas Dadas nos períodos de 
lançamento.

IMPORTANTE:  Os  Alunos  que  ficaram  para  Exame  Final  ficarão  com  o  resultado 
“Aguardando Exame Final” e o lançamento desta nota deverá ser realizado na rotina de registro da 
nota do exame final.
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=>  Matricula  /  Registrar  Avaliação  /  Registrar  Exame  Final: Tem  como  objetivo 
promover o lançamento das notas de exame final da matricula  do aluno e também promover o 
cálculo final da disciplina após o lançamento da nota do exame. O professor terá acesso somente as 
turmas e disciplinas que ele atua dentro do período letivo corrente.

Após selecionar a turma para o lançamento de nota do exame(similar a  figura 09-Turmas 
do Professor), será apresentada a tela da figura 14-Registrar Exame Final.

                  (Figura 14-Registrar Exame Final)

Nesta tela, selecione a disciplina e clique no botão [Registrar Exame Final]  para promover o 
lançamento  da  nota  de  exame  dos  alunos  da  turma  que  ficaram para  exame (com o  resultado 
“Aguardando Exame Final”). Veja Figura 15-Alunos Exame Final.
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                            (Figura 15-Alunos Exame Final)

IMPORTANTE:  Somente serão apresentados na tela os alunos que ficaram para exame 
final, ou seja, aluno que ficaram com o resultado “Aguardando Exame Final”.

Após entrar com as notas, clique em Confirmar para salvar as notas do exame final. Será 
exigida a entrada da nota de exame para todos os alunos da turma que ficaram para exame final. O 
sistema não permitirá promover lançamento parcial para a nota do exame final.

Após salvar as notas, clique no botão [Calcular Exame Final] para visualizar o resultado 
final da turma na disciplina. Veja figura 16-Resultado Final da Turma na Disciplina.
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                       (Figura 16-Resultado Final da Turma na Disciplina)

Nesta tela serão apresentados todos os alunos da turma com o resultado final da Disciplina.

IMPORTANTE: Observe que os alunos que ficaram para Exame Final, vão ficar com o 
resultado “Reprovado - Exame Final” ou “Aprovado - Exame Final”.
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● Parte 4: Funcionalidade de Relatórios

O Sistema oferece as seguintes funções de relatório para os Professores:

=>  Matricula  /  Relatórios  /  Registro  de  Classe: Tem como  objetivo  propiciar  que  o 
Professor possam imprimir ou realizar o download do registro de classe. O professor terá acesso 
somente as turmas e disciplinas que ele atua dentro do período letivo corrente.

Após selecionar a turma desejada para a emissão do registro de classe (similar a figura 09-
Turmas do Professor), será apresentada a tela da figura 17-Emitir Registro de Classe.

                       (Figura 17-Emitir Registro de Classe)

Nesta tela, selecione a Disciplina, o Período de Lançamento e clique no tipo de registro de 
classe que deseja emitir.  O sistema oferece o Registro de Classe no formato PDF e também no 
formato XLS (Excel).

O formato PDF é direcionado para impressão imediata e o formato XLS é direcionado para 
os Professores que utilizam o notebook em sala de aula. Neste caso, é só realizar o download do 
registro de classe para o seu computador pessoal e utilizar a planilha diretamente no Excel para 
realizar os lançamentos. 
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● Parte 5: Funcionalidade de Controle

O Sistema oferece as seguintes funções de controle:

=>  Planejamento  Acadêmico  /  Trocar  Período  Letivo: Tem  como  objetivo  trocar  o 
período letivo  corrente  e será utilizado quando o Professor precisar promover  o lançamento  de 
alguma informação para turmas de outro período letivo, por exemplo: Um Professor é responsável 
por algumas turmas de cursos anuais e outras turmas de cursos semestrais que começam no meio do 
ano, neste caso é necessário trocar o período letivo para promover o lançamento dos dados para os 
cursos semestrais. Veja figura 18-Trocar Periodo Letivo.

Na centro superior da tela sempre é apresentado o período letivo corrente.

                (Figura 18-Trocar Período Letivo)

Selecione  o  Período  letivo  desejado  e  clique  no  botão  [Trocar  Período  Letivo]  para 
confirmar a troca do período letivo. 

IMPORTANTE: Após a troca, observe no centro superior da tela que o período letivo foi 
trocado. Com a troca,  todas as operações de lançamentos serão referentes as turmas do período 
letivo que está informado no topo da tela. Se entrar na consulta padrão, serão apresentadas somente 
as turmas do período letivo em questão. Veja figura 19-Mudança do Período Letivo. 
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        (Figura 19-Mudança do Período Letivo)

O Exemplo da figura acima apresenta as turmas iniciadas no 2º Semestre de 2009. No caso 
da Instituição de Ensino FAP, serão apresentados somente as Turmas do Curso de Bacharelado em 
Cinema e Vídeo. (Curso Semestral)

Manual do Professor – Sistema SERE-IES 18


