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Olá Professor(a), este é um manual prático e resumido para acesso ao 

Portal Acadêmico, que oferece ao professor as informações relativas às 

disciplinas lecionadas, bem como as formas de preenchimento adequado para 

cada item a ser abordado.  

Qualquer dúvida referente às abordagens durante o resumo, poderá ser 

sanada com o Departamento de Tecnologia da Informação e Secretaria 

Acadêmica da Faculdade Cidade de João Pinheiro, que estarão à sua disposição 

pra lhe ajudar da melhor forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Manual do Professor – Portal LS Educação 

 

 
 

 

1. ACESSANDO O PORTAL ACADÊMICO 

 

  

 O link para acesso ao portal do professor encontra-se no site da instituição 

www.fcjp.edu.br, na aba superior conforme figura abaixo.  

 

 

 

 

Ao acessar o link você terá duas opções: 

 

1ª – Acesso Interno: aqui você acessa o portal dentro das dependências da 

FCJP, usando os laboratórios, bibliotecas e redes wi-fi fornecidas pela 

instituição. 

2ª – Acesso Externo: neste link você acessa o portal quando estiver fora das 

dependências da instituição, em casa, Lan House, Smartphone, etc... 

 

 Ao acessar de um smartphone ou tablet, a página terá seu tamanho 

adaptado à dimensão do seu dispositivo, caso ele não exiba as guias “Acesso 

http://www.fcjp.edu.br/
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Interno” e “Acesso Externo” imediatamente, clique em Portal ACADÊMICO que 

será aberto um sub-menu com os links opcionais para acesso ao portal. 

 

OBS: O acesso de qualquer uma das opções ao portal ACADÊMICO acima 

demonstrado possuem o mesmo fim. 

 

 

2. O PORTAL ACADÊMICO 

  

 Ao acessar o link corretamente, você será redirecionado para a página à 

qual se destina exclusivamente ao portal ACADÊMICO, conforme figura abaixo, 

onde você poderá preencher vários itens, como as notas e faltas dos alunos, 

conferir protocolos, responder avaliações instituicionais (CPA) para docentes, 

alterar sua senha e ter acesso aos comunicados da Coordenação de seu curso 

e/ou Secretaria Acadêmica, tais itens serão descritos no conteúdo deste manual. 

Para acessar clique em “Professor”, conforme descrito abaixo. 
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3. SEMESTRE LETIVO 

 

 O portal sempre irá deixar como selecionado o semestre letivo atual, 

caso o professor queira pesquisar em períodos anteriores ao vigente, basta 

selecionar no campo “Semestre Letivo” que uma barra de rolagem irá mostrar 

todos os outros semestres disponíveis no portal LS. 

OBS: Acesse somente o período letivo em que ministrou aulas ou está 

ministrando, caso o sistema mostre mais periodos letivos aos quais o professor 

não lecionou, ao acessá-los implicará em dados errôneos e/ou inexistentes. 

 

4. NOME DE USUÁRIO E SENHA 
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 O nome de usuário e senha do portal ACADÊMICO é gerado 

aleatoriamente após o cadastro pelo Departamento de RH e consequentemente 

liberado para acesso on-line pela Secretaria Acadêmica.  

Caso ainda não tenha em mãos sua senha, ou tenha alterado e 

posteriormente esquecido, poderá entrar em contato com a Secretaria 

Acadêmica, ou diretamente com o setor de Tecnologia da Informação, para que 

seja gerada uma nova senha para acesso. Os dois setores estarão à disposicão 

para ajudar os professores caso necessite. 

 

4. CONTEÚDO DO PORTAL ACADÊMICO 

 

Dentro do ambiente, ao acessar cada um dos itens abaixo, para o  

professor retornar à outro deve voltar acessando outro link, uma vez que o portal 

não conta com um botão de “voltar”.  

Não é recomendável voltar usando os botões de “voltar para” do seu 

browser, (indicada pela seta na figura abaixo) pois pode manter dados na 

memória e entrar em conflito com o sistema caso uma nova tentativa seja feita 

e/ou tentar sobreescrever alguma informação já inserida. O professor terá à sua 

disposição os seguintes itens, conforme mostra a figura abaixo: 
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A descrição dos itens acima se dividem em: 

1. Quadro de Horários: Descreve especificadamente os horários e as 

disciplinas ministradas em seus respectivos dias, cada campo de horário 

contém as informações detalhadas, como: início e término do horário 

(19:00-19:50), A sigla do curso (Ex.: P-ADM1NA), o código do curso (011-

0) e a nomenclatura da disciplina (Ex.:Matemática Financeira) 
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2. PLANO DE ENSINO:  Esse documento serve de instrumento de 

trabalho de modo amplo. É um organizador de referência para o 

processo de ensino-aprendizagem que ocorrerá durante o curso.  

a. Princípios do Plano de Ensino: 

i. Possuir estreita relação com o Plano de Curso para garantir 

a coerência e integração de ações; 

ii. Ser construído com base no contexto real considerando as 

necessidades e possibilidades dos alunos; 

iii. Mostrar-se flexível e aberto, permitindo os ajustes sempre 

que necessário; 

iv. Deve ser executável em um determinado tempo, com 

visibilidade para o processo e o cronograma. 

v. Acompanha o trabalho docente todo o tempo, não é um 

documento "entregue" no início do módulo e arquivado. 

b. Dicas úteis para preenchimento do Plano de Ensino: 

i. Existe um limite de 2.000 (dois mil) caracteres por campo. 

ii. O portal tem um tempo limite de 15 minutos para 

preenchimento, preencha cada campo e vá salvando, para 

evitar que após lançar todo o conteúdo, o tempo de 

preenchimento expire. 

iii.  Muitas vezes escrevemos um texto em uma ferramenta de 

edição para posteriormente utilizá-lo em outro local. O 

problema é que quando você copia este texto e cola em 

outra fonte, ele costuma utilizar a mesma formatação no 
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qual foi feito.  Um bom exemplo disto é um texto copiado 

diretamente do Microsoft Word. Isto nem sempre é um fato 

agradável, pois muitas vezes este texto após colado em 

outro lugar pode apresentar uma série de caracteres 

estranhos ou um formato esteticamente ruim devido a ter 

levado consigo a formatação anterior. Para resolver este 

inconveniente, muitas vezes transportamos nossos escritos 

para o Bloco de Notas, que não apresenta formatações 

específicas, para em seguida utilizá-lo no local de destino. 

Caso queira copiar do word ou outro editor de texto, copie e 

cole dentro de um bloco de notas e posteriormente cole no 

campo desejado. 

3. DIÁRIOS EXCEL:  

4. DIÁRIOS ONLINE: Diário a nível Mensal. Dentro desta aba, temos três 

sequências a serem preenchidas encabeçadas dentro de cada disciplina 

específica do professor, que são: 

a. Frequência: Contém a listagem dos alunos em seus respectivos 

dias de aula que serão lecionadas mensalmente, para inserir uma 

falta clique no quadrado referente ao aluno e dia de aula lecionado. 

b. Conteúdo: Contém os campos que serão preenchidos com o 

conteúdo programático a ser lecionado em seus referidos dias. 

c. Rascunho: É um rascunho para chamada em sala de aula, um 

auxiliar do diário on-line. Este rascunho contém os mesmos 

campos do diário on-line, é usado pra transportar as informações 

escritas em sala de aula para o diário on-line. 

5. DIÁRIOS POR ETAPA: Diário a nível Bimestral. Contém as mesmas 

informações do diário on-line, mas abrange um período de tempo maior. 

6. MAPA DE NOTAS: Neste campo o professor  terá acesso às notas e 

faltas relativas ao semestre letivo que estiver lecionando. No centro irá 

aparecer o curso, ao clicar no link do curso aparecerá a descrição 

completa das disciplinas em curso, e a lista a ser preenchida de  faltas e 

notas dos alunos. É imprescindível acompanhar o prazo de lançamento 

do Calendário Acadêmico. Caso esteja visualizando este manual em 
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forma impressa, para acessar o Calendário você deve acessar o site: 

www.fcjp.edu.br. Para quem estiver visualizando este manual em forma 

digital (PDF) e que esteja online, você pode acessá-lo diretamente 

através do link, e a seguir clique para permitir que o seu leitor preferido de 

arquivos PDF acesse este link: Calendário Acadêmico FCJP. 

7. LISTA DE ASSINATURA: fornece uma lista de assinaturas com os 

nomes dos alunos matriculados e os campos para assinatura, pode ser 

usado para diversos fins, como seminários, palestras, trabalhos extra-

curriculares, etc... 

8. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: A avaliação institucional, é um processo 

permanente, e tem como principal função inventariar, harmonizar, 

tranquilizar, apoiar, orientar, reforçar e corrigir os aspectos avaliados. Ela 

é incorporada no ato do ensino e integrada na ação de formação, 

caracterizando-se como um importante instrumento de melhoria da 

qualidade do ensino na medida em que permite a identificação de 

problemas. O educador é informado sobre o desenvolvimento da 

aprendizagem e o educando sobre os seus sucessos e suas dificuldades. 

9. ALTERAR SENHA: O docente pode alterar a senha 

10. Comunicados: aqui registra-se todos os comunicados a serem feitos 

pela instituição com o docente, também podem ser inseridos pela 

coordenação, secretaria e demais setores. 

11. Sair: recomenda-se sair após o acesso ao portal do docente para uma 

maior segurança de seus dados e informações. 

 

CRÉDITOS E INFORMAÇÕES 
 

 
O conteúdo disponibilizado neste manual foi confeccionado pelo 

Departamento de T.I.– Tecnologia da Informação- da Faculdade Cidade de João 
Pinheiro. Dúvidas, informações, explicações ou temas e tópicos que não foram 
abrangidos nesta manual, podem ser obtidos através do telefone: (38) 3561-
3900 ou pelo e-mail: ti@fcjp.edu.br. 
 

 

http://www.fcjp.edu.br/
http://fcjp.edu.br/img/gerenciador/calendario/20150330164133calendario2015.pdf
mailto:ti@fcjp.edu.br

