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Acesso ao Portal Educacional da UNIPAC 

O endereço de acesso a página do Portal Educaciona UNIPAC é http://portal.unipac.br.  

Passo 1– Cada professor terá seu usuário (código do professor) e senha (a senha deve ser  

personalizada pelo professor de forma garantir a segurança das informações, e a mesma não 

deve ser informada a “terceiros”), fornecidos pela secretaria. 
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1.1 - Quando acionado o link “Esqueceu sua senha?”o sistema apresentará a tela 

abaixo, na qual o professor deverá informar seu login de acesso e o e-mail (o mesmo 

cadastrado no sistema pela secretária). Após informar os dados clique com o mouse em 

Concluir. 

 

 

 

1.2 – Caso o Usuário e/ou e-mail não esteja cadastrado corretamente no sistema, 

apresentará uma mensagem informando, o mesmo, conforme tela demonstrativa 
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1.3 – Caso o e-mail esteja corretamente cadastrado a seguinte mensagem será 

apresentada conforme a tela demonstrativa. O aluno receberá sua senha pelo e-mail. 

 

 

Passo 2 –  A primeira vez que o professor acessar o Portal Educacional, o sistema solicitará 

que o  mesmo informe uma uma nova senha que deve ser individual, e não deve ser repassada 

a terceiros (a segurança da senha é de responsabilidade do usuário). Após informar a Senha 

Atual, a Nova Senha e  Confirmar a Nova Senha, para continuar basta clicar com o 

mouse sobre o ícone “Concluir”. 
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Passo 3 –  Na tela abaixo o aluno visualizará os Menus, “Portal”(local onde o aluno terá 

acesso a notícias, fóruns etc), “Educacional” (onde visualizará os lançamentos de notas/faltas 

feitos pelo professor). Selecio o Menu “Educacional”. 
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Menu Professor 

Será apresentada a tela com o menu “Professor” e seus sub-menus. Estes serão 

apresentados logo abaixo: 

3.1 – Quadro de Horários: Ao clicar no link será exibida a página contendo 

informações referentes ao horário das aulas, disciplinas, a turma que lecionará no 

dia da semana, a sala de aula, data inicial e final das aulas naquela turma 
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3.2 - Plano de Aula: Ao acessá-lo serão exibidas todas as turmas e as 

disciplinas relacionadas às mesmas, cadastradas para o professor. Nesta página, o 

professor deverá lançar o conteúdo de aula de suas disciplinas. Para isso basta 

selecionar a turma desejada. 

 

Ao clicar na turma desejada, aparecerá uma página para o lançamento dos conteúdos da 

turma/disciplina. È necessário selecionar a Etapa, “Data inicial” e a “Data final” (opcional) e 

clicar no botão Selecionar. Clique sobre o botão Editar ao lado da coluna reposição para 

editar o conteúdo. Para copiar o conteúdo realizado para a própxima aula, é necessário clicar 

no campo “Opções de ações disponíveis para as aulas do plano de aula, e selecionar a 

opção “Copiar conteúdo realizado para a próxima aula”. 
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Digite o conteúdo realizado para a aula e clique em “Salvar”. 
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3.3 – Notas/Faltas de Etapa: Ao acessá-la será exibido todas as turmas e as disciplinas 

relacionadas as mesmas, cadastradas para o professor. Nesta página, o professor deverá 

lançar as notas e faltas dos alunos. Para isso selecione a turma cujas notas/faltas devem ser 

lançadas. 

 

Após clicar na turma/disciplina, aparecerá a tela abaixo. Nela o professor deverá preencher  

os campos:  

–Etapa de Notas: 1ª/2ª/3ª Etapas e Avaliação Suplementar;  

–Etapa de Falta: De Fevereiro a Junho ou de Julho a Dezembro;  

–Situação na Disciplina: esta opção mostra somente os alunos com  determinado 

status (Matricula, Dependência, Adaptação etc...). Após preencher esses campos, clique no no 

botão “Selecionar”. 
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3.4 – Frequência Diária: Ao acessá-lo será exibida todas as turmas e as disciplinas 

relacionadas às mesmas, cadastradas para o professor. Nesta página, o professor deverá 

lançar no sistema a frequência diária para cada aluno. 

 

 

Após selecionar a disciplina, o sistema irá para a tela de lançamento das faltas. 

 

Será necessário selecionar a Etapa frequência e preencher os campos “Data Inicial” e 
“Final”. Caso queira que o sistema busque todas as datas da disciplina, deixe em branco ou, 
caso desejado, informe um intervalo de datas. 

Depois de informadas todas as opções do formulário, clique no botão: “Selecionar”. O sistema 
deverá fornecer a lista de alunos da turma para que a frequência seja lançada. Selecione 
apenas as caixas de seleção para as datas em que o aluno obteve falta. As caixas de seleção 
não preenchidas serão consideradas como presença. Depois de lançar todas as 
frequências, clique no botão “Salvar” para que o sistema salve as informações. Registre 
somente as faltas por aula. 

Nota:”. As caixas marcadas são referentes às faltas do aluno. 
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Para sair do Portal Educacional clique com o mouse sobre o ícone “Sair”, na lateral direita da 

tela, na parte superior, conforme ilustra figura 

 

 

 

 

 

 


