
Validação de frequência FIC



1 – Acesso ao Sistema

2 – Validação de frequência

O SIGPronatec é um sistema online desenvolvido pelo PRONATEC/UECE para a gestão de dados do programa



ACESSO AO SIGPRONATEC



1 – Em um computador conectado a internet abra um navegador (Firefox, Google Chrome, 
ou outro ) e acesse o sistema SIGPRONATEC no endereço: http://www.uece.br/pronatec



2 – Será exibido a tela de login; insira seu e-mail da UECE e sua senha de acesso e clique no botão Entrar

nome.sobrenome@convenio.uece.br

******



Tela Inicial do SIGPRONATEC.



Para realizar a validação de frequências, siga os passos descritos a seguir:

VALIDAÇÃO DE FREQUÊCIAS

IMPORTANTE
Só será possível realizar a validação da frequência,

se o professor já tiver encerrado a mesma.



1 – Para validar a frequência dos alunos, clique no menu Turmas.



Será exibido a tela Turmas

2– Clique no botão Frequência



Será exibido a tela Frequências com os Meses de atividades

3 – Clique no Mês correspondente a frequência que deseja validar



4 – Observe a coluna validar frequência

O sistema exibirá as datas do mês selecionado para a validação da Frequência



Datas para a validação da Frequência

5 – Para validar a frequência, marque a opção 
correspondente a data da frequência desejada

Obs. Frequências não encerradas, não poderão ser validadas



Para cada frequência marcada, será exibido uma mensagem de confirmação.

6 – Após a marcação da frequência, será exibida uma tela de 
confirmação, clique em OK para confirmar.



Frequências marcadas para validação

7 – Validada a frequência, ela será bloqueada para edição. 
Para alterações, contate o administrador do sistema.



Finalizar validação das frequências

8 – Para finalizar a validação, clique no botão finalizar validação

Obs. Frequências validadas



FIM

Obs. Após a finalização da validação, o sistema enviará e-mails de confirmação para o coordenador 
local do curso, para o professor da disciplina e para a coordenação do PRONATEC - UECE


