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1. Acessar o sistema 

Acesse o WebDiário pelo endereço 

szn.ifsp.edu.br/webdiario.  Ao  acessá-lo, 

será exibida a tela de login.  

Para seu primeiro acesso, digite o 

número  de  seu  prontuário,  sem  hífen  e 

incluindo o dígito. A senha será novamente 

seu prontuário. Será exibida a tela de 

alteração de senha. 

 
2. Alterar senha 

 
Após o primeiro acesso você deverá alterar sua senha e é recomendado que 

você altere-a periodicamente. É possível acessar a tela de alteração de senha 

clicando em seu nome, na linha “Olá ‘NOME’ (Sair). 

Será  exibido  um  formulário  com 

quatro campos: um para a senha 

atual,  outro  para  a  nova  senha,  um 

terceiro campo para a confirmação da 

nova senha e um campo para 

digitação  do  código  de  verificação. 

Digite os dados e clique em Alterar. 

 

Será exibida a tela abaixo, clique na frase “Clique aqui e acesse o sistema 
com sua nova senha” para ser redirecionado à tela de login: 
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3. Página inicial 
Ao acessar o WebDiário, será exibida uma tela semelhante a esta: 

 
 

Será exibida a foto 3X4 utilizada em sua matricula e previamente cadastrada 
pela Secretaria. 

No campo Email, preencha seu email e clique em  para Salvar. 

Quando existirem avisos para o aluno ou para a turma, será exibido o campo 
Avisos Gerais, com a identificação de quem enviou a mensagem. 

Caso seja exibida a mensagem “Olá, Aluno, seu questionário 
Socioeconômico  está  incompleto.”  Clique  em  “Clique  aqui  para  responder”  e 
responda o questionário. 

4. Visualizar diários 
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Acesse o Superior Disciplinas + ANO, e selecione o Semestre, Bimestre e 
Disciplinas  desejados,  para  Cursos  Técnicos  e  o  Semestre  e  Disciplina  para 
Cursos Superiores. 

Caso não seja exibida alguma disciplina que você esteja cursando, entre em 
contato com a Secretaria para verificar a situação de sua matrícula. 

Será exibida uma tela semelhante a esta: 

 

Nesta tela são exibidos o Nome da Disciplina, Número da Turma e Nome do 
Curso, os ícones de acesso ao conteúdo referente à disciplina, o nome do(s) 
professor(es) e os avisos do professor para esta disciplina. 

4.1 Visualizar Registro de Aulas 

Clique no ícone , será exibida a lista com as datas e conteúdos 
de aulas registradas na disciplina e as presenças e ausências, onde o sinal * 
corresponde a uma presença e o caractere F corresponde a uma ausência. 
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4.2 Visualizar Registro de Avaliações 

Acesse o ícone , será exibida lista com as Avalições 
registradas na disciplina, contendo data, descrição da avaliação e a sua nota 
registrada pelo professor. 

 

4.3 Visualizar Horário da Disciplina 

Acesse o ícone . Será exibido o horário no qual a disciplina é 
ministrada: 

 

Caso haja divergência entre o horário exibido e o horário em que a disciplina 
é realmente ministrada, comunique ao professor para que verifique junto à CAE 
o lançamento do horário. 

4.4 Visualizar Avisos da Disciplina 

Acesse o ícone . Será exibida a tela com os avisos do professor 
direcionados ao aluno ou à turma (mesmos avisos exibidos na página inicial da 
disciplina). 

 

4.5 Visualizar Boletim Escolar 

Acesse o ícone .  

Será exibido seu Boletim correspondente ao Semestre ou Bimestre que você 
acessou, com dados de todas as disciplinas. 
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4.6 Visualizar Plano de Ensino da Disciplina 

Acesse o ícone .  

Será exibido o Plano de Ensino da Disciplina.  

Caso  não  exista  plano  cadastrado,  comunique  ao  professor  para  que 
verifique junto ao Coordenador do Curso a disponibilidade do Plano. 

5. Acesso a todos os horários de Disciplinas 

 

Acesse no ALUNO a opção Horários. 

Serão exibidos todos os horários correspondentes às disciplinas nas quais 
você está matriculado. Posicione o mouse em cima de uma aula e serão exibidos 
o Local, descrição do Local e Nome do Professor correspondente. 

 

6. Preencher Questionário Socioeconômico 
 
Clique na opção Socioeconômico no menu ALUNO. 
Selecione suas respostas e clique em Salvar.  
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7. Visualizar Calendário Acadêmico 
Clique na opção Calendário Acadêmico no menu ALUNO. 
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