
Registro de frequência

O controle de frequência/comparecimento às aulas é realizado utilizando a ferramenta 
“Chamada” existente em um curso.

Ao acessar a ferramenta será exibida uma lista com a frequência dos estudantes, uma 
breve descrição e o número de aulas registradas até o momento, como apresentado na 
figura a seguir.

Após abrir a lista de frequência serão enumerados todos os matriculados no curso e os 
dias letivos conforme calendário acadêmico (ver figura a seguir).

Para efetuar o registro de presença ou ausência de cada aluno, deve ser considerado: o dia 
da aula e a respectiva linha de cada aluno. O checkbox marcado significa aluno presente, 
o contrário representa a ausência do aluno. Após efetuar qualquer alteração no registro 
de presença é necessário salvar a ação. Para isso, utilize o botão “Salvar” existente no fim 
da página. 

Qualquer alteração será salva desde que o cadeado da respectiva coluna esteja aberto. 
Cadeado fechado indica que será ignorada tal coluna pelo sistema. Para abrir ou fechar 
um cadeado, basta clicar sobre o cadeado desejado.

Equipe Pedagógica - UNITINS



Cada encontro é simbolizado por uma célula na tabela apresentada ao lado da relação de 
estudantes. Cada célula terá o número de checkbox referente à quantidade de aulas do 
encontro, considerando aula de 50 minutos. O checkbox adicional na parte superior de 
cada célula é um facilitador para o uso da ferramenta. Sua função é marcar ou desmarcar 
todas as aulas do encontro. Mesma função é realizada pelo checkbox existente na célula 
com a data do encontro que marca ou desmarca toda a coluna.

Mantendo o registro o em dia os próprios acadêmicos poderão zelar por sua participação 
nas aulas.

Procedimento prático

• Acesse a lista de frequência;
• Deixe aberto apenas os cadeados das colunas que sofreram alterações;
• Atribua presença ou ausência aos alunos;
• Clique sobre o botão salvar.
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