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Symptom (public)
Dificuldade do professor em alterar notas em turmas abertas, mas que estão com
a nota final já calculada.

Problem (public)
Professor não consegue alterar notas em turmas abertas, mas que estão com a
nota final já calculada.

Solution (public)
É possível alterar notas de turmas abertas com nota final calculada. O detalhe
é que, nesse caso, a nota final já foi calculada, o que inviabiliza a edição
direta das notas parciais ou finais. Para poder alterar as notas os seguintes
passos são necessários:
- O professor deve, no [1]SIGA 3 (Azul), acessar 'Acadêmico > Notas >
Lançamentos > Docente > Notas Parciais' (para turmas com notas parciais) ou
'Acadêmico > Notas > Lançamentos > Docente > TCC, Mon, Est, PG Lato, Stricto'
(para monografia, TCC, Estágio, e notas de Pós-Graduação);
- Na tela que abrir, o professor deve selecionar o período letivo da turma
que ele deseja lançar ou retificar notas. Em seguida, deve clicar no botão
'Enviar';
- Na tela que abrir, são mostradas as listas das Turmas Abertas e
Fechadas.Para editar as notas de uma Turma Aberta, é necessário clicar no
ícone que está à esquerda do código da Disciplina/Turma;
- O professor é redirecionado à tela do lançamento de notas da Turma em
questão. Em seguida, o professor deve clicar no sub-menu 'Quadro Geral'. Lá
ele tem a visão geral de todas as notas parciais e finais, além da frequência
e situação dos alunos;
- Como a nota final já está calculada, não é possível editar as notas
parciais e final. Para liberar a edição das notas, o professor deve clicar no
botão 'Limpar Nota Final Calculada';
- Em seguida, o professor deve clicar no sub-menu 'TVC'. Surgirá a tela com
os TVCs cadastrados previamente pelo professor;
- Em seguida, ele deve clicar no link 'Lançar', no lado esquerdo do TVC no
qual ele deseja editar notas. O professor terá acesso à edição de todas as
notas parciais dos alunos naquele TVC;
- Para concluir a edição, o professor deve clicar em 'Salvar Notas', no final
da página.

[1] http://siga.ufjf.br
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