
Para auxiliar os Docentes no desenvolvimento das atividades de ensino e nas 
suas rotinas acadêmicas, a PROGRAD disponibiliza o aplicativo +Docente 
que incorpora funções do sistema acadêmico da UEMG. 

O aplicativo +Docente é um recurso integrado ao WebGiz Professor, com 
o objetivo de facilitar e otimizar a rotina dos Docentes da Universidade do 
Estado de Minas Gerais - UEMG para as inserções e edições de Aulas, 
Faltas, Avaliações e Notas.

Ao realizar o acesso ao APP + Docente e baixá-lo no seu smartphone e/ou 
tablet, o docente deverá preencher o campo Instituição com o nome UEMG 
e inserir o mesmo usuário e senha utilizados no WebGiz.

Guia APP +Docente 
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Após efetuar o login no sistema, o docente poderá navegar no aplicativo, 
clicando no menu disponível na parte inferior da tela.
 
Nesse menu, é possível identificar onde postar Aulas, Faltas, Avaliações e 
Notas, sendo este último dentro de Avaliações.

Antes de selecionar as opções do Menu, o usuário deverá escolher a turma 
na qual deseja realizar as postagens. 

Selecione a turma e clique no ícone correspondente à ação desejada: 

Faltas 

Possibilita o lançamento de faltas de forma mais ágil. As setas permitem 
visualizar as datas das aulas, podendo avançar ou retornar de acordo com a 
ordem das faltas lançadas.

Escolha o estudante e selecione o quadrado para registrar a Falta. A 
porcentagem de frequência irá aparecer de acordo com a quantidade 
de aulas cadastradas e faltas lançadas.

 Lançamento de Avaliações 

O lançamento das Avaliações é realizado da mesma forma que o cadastro das 
aulas.

Com a etapa selecionada, basta clicar no “+” e postar os dados da avaliação, 
preenchendo os campos solicitados. Lembre-se de salvar, clicando no botão V. 

 Lançamento de Notas

Utilizando o menu Avaliações, clique na imagem do bloco de anotações, ao 
lado esquerdo do lápis de “Editar”, e insira o valor da nota referente à 
avaliação do/s estudante/s. Após o lançamento, clique em “Salvar” (V) no 
canto superior direito.

Digitar a nota abaixo do nome de cada aluno e salvar.

Esperamos que este aplicativo auxilie os docentes da UEMG nas suas rotinas 
acadêmicas. 

Boa navegação!

Coordenadoria Geral de Registro e Controle Acadêmico - PROGRAD/UEMG 
Abril de 2021

Lançamento de Aulas 

Este ícone permite visualizar todas as aulas cadastradas na disciplina, e é 
possível editar essas aulas pelo aplicativo.

Para Lançar nova aula, clique no + para abrir uma caixa de preenchimento 
de Data, Conteúdo, Tarefa Extra e Quantidade de Aulas.

Clicando em cima do “nome da etapa”, todas as etapas serão abertas 
para possibilitar edições em cada uma delas. Para editar cada aula, 
clique no lápis à direita. 


