Plataforma Administrativa do Sistema Farias Brito
Guia de uso para Gestores
Este guia tem como objetivo auxiliar os gestores de escolas do Sistema Farias Brito, a
utilizarem a Plataforma Administrativa do SFB.
A Plataforma Administrativa é a ferramenta onde o Gestor, ou alguém indicado por ele, terá
acesso aos contratos realizados entre a escola e o SFB. É também a ferramenta para cadastrar
os usuários das escolas administradas por este gestor.
O cadastro de usuário é de suma importância para o correto atendimento dos materiais
contratados e, é imprescindível para fornecer acesso às demais ferramentas digitais (LMS,
Banco de Questões, Livros Digitais, etc) aos Coordenadores, Professores e Alunos da escola.
1. Primeiro acesso à Plataforma
O Gestor receberá uma mensagem pelo e-mail cadastrado no contrato com a escola,
contendo o seu código de usuário e senha para acessar a Plataforma.
De posse desses dados, o Gestor deverá acessar o site do Sistema Farias Brito, no
seguinte endereço na web: http://www.sistemafb.com.br. A seguir, entrar na área
“Acesso a plataformas” e selecionar “Plataforma de conteúdos”.
Será apresentada uma tela solicitando os dados de acesso, como abaixo:

Após a autenticação de suas credenciais, o Gestor será direcionado para a tela inicial
da Plataforma SFB, como no exemplo a seguir.

Na tela apresentada, os três botões na parte inferior direcionarão o usuário para as
respectivas áreas ou ferramentas, a seguir:
- Área do FB Vestibular (para alunos e professores do Ensino Médio);
- Plataforma de Conteúdos, que dará acesso ao LMS (Gestão de aprendizagem);
- Livro Digital, que abrirá a prateleira de Livros Digitais.
Esses acessos ocorrem sem a necessidade de informar novas senhas.
Ao clicar na opção “Escolas”, do menu superior, será exibida a tela de Administração
da escola à qual o Gestor tem acesso.

2. Menu de administração da escola
Na tela inicial de administração, são exibidos os detalhes da escola e um menu com
opções para administração da escola

Detalhe das opções do menu

Segue abaixo uma descrição das opções listadas no menu, cada uma delas será
detalhada posteriormente.
Negociação – Aqui o Gestor acessa as negociações em andamento ou já aprovadas
pela escola. Tem acesso também aos detalhes das ofertas dentro das negociações.
Parceiros – Visualização rápida dos parceiros (serviços) SFB contratados pela escola.
Comunicados – Área onde o Gestor pode visualizar todos comunicados enviados ao
colégio pelo Sistema Farias Brito.
Parâmetros – Esta funcionalidade permite ao Gestor incluir ou alterar um prefixo
único da escola, que será adicionado aos futuros códigos de usuários. Esse prefixo
substitui o prefixo global padrão da plataforma (sfb).
Turmas – É onde o Gestor cadastra todas as turmas das séries contratadas pela escola.
É IMPORTANTE que as turmas estejam criadas antes do cadastro em lote de alunos.
Usuários – É onde o Gestor cadastra todos os usuários da escola (alunos
principalmente, mais professores, coordenadores e até outros gestores). Exibe a
relação de usuários cadastrados pela escola e dá acesso aos detalhes de cada usuário.

3. Visualizar negociações
A partir da opção “Negociação” do menu de detalhes da escola, o Gestor poderá
selecionar uma negociação para verificar seus dados.

Ao selecionar a negociação desejada, serão exibidos mais detalhes dessa negociação,
como a vigência, os contatos informados e as ofertas associadas.

Selecionando uma das ofertas da negociação, serão exibidos os detalhes dessa oferta,
como segmentos, séries e subprogramas associados.

4. Cadastro do parâmetro (prefixo) da escola
Na opção “Parâmetros” do menu, o Gestor pode opcionalmente definir um prefixo
próprio, que será adicionado ao código dos futuros usuários, a página traz instruções
para o cadastro e esclarecimentos sobre o uso desse prefixo.
Caso a escola opte por não cadastrar um prefixo próprio, será utilizado prefixo padrão
do Sistema Farias Brito (sfb).

5. Cadastro de Turmas da escola
Esta funcionalidade permite ao Gestor cadastrar as turmas da escola, com suas
respectivas séries e períodos, nas quais os alunos serão posteriormente incluídos.
Como já alertado, é IMPORTANTE que as turmas sejam criadas antes de se iniciar o
cadastro em lote dos alunos (importação com planilhas).
Ao selecionar a opção “Turmas”, será exibida a lista de turmas já cadastradas (se
houverem). Para cadastrar uma nova turma, basta clicar no botão “Cadastrar”, no
canto inferior direito da tela.

Será exibida a tela de cadastro de turmas, solicitando as informações necessárias:
- nome da turma;
- segmento;
- período;
- ano/série.
Neste momento também é possível adicionar alunos nas novas turmas, caso esses
alunos tenham sido criados manualmente, não via importação em lote.

Após inserir as informações desejadas, clicar no botão “Salvar”, no canto inferior
direito da tela.

Ainda na opção “Turmas”, ao selecionar uma turma da lista, serão exibidos os detalhes
dessa turma e seus participantes.

Detalhe da Turma EM

Ao selecionar um aluno da turma, serão exibidos os detalhes desse aluno.

6. Cadastro de Usuários da escola
Uma vez que já tenham sido cadastradas as turmas da escola, pode-se iniciar o
cadastro dos Usuários da escola.
Ao selecionar a opção “Usuários”, do menu superior, será exibida a relação dos
usuários já cadastrados pela escola.
6.1. Cadastro individual de usuários
Para cadastrar individualmente um novo usuário, deve-se clicar sobre o botão
“Cadastrar”, no canto inferior direito da tela.

Ao clicar no botão “Cadastrar”, será exibida uma tela para inserção das informações
necessárias ao cadastro do usuário, de acordo com o tipo desse usuário. Os tipos
disponíveis neste momento são: Gestor, Coordenador, Professor e Aluno.

Na parte superior da tela, são solicitadas algumas informações obrigatórias para todos
os tipos de usuários (nome, sobrenome, login, sexo, data de nascimento e e-mail).

Na segunda parte da tela, são solicitadas informações opcionais para a maioria dos
usuários (foto e endereço).

Para o tipo de usuário “Professor”, será solicitada uma informação complementar
obrigatória, referente aos segmentos e séries em que o Professor atua.

Para o tipo de usuário “Aluno”, será solicitada uma informação complementar
obrigatória, também referente ao segmento e à série na qual o Aluno está matriculado
e, opcionalmente, o registro de matrícula e número da lista de chamada.

Para finalizar o cadastro, basta clicar no botão “Salvar”, no canto inferior direito.
NOTAS: 1) Para todos os novos usuários, será atribuída a senha padrão “FariasBrito”.
2) Aguarde aproximadamente 15 minutos antes de utilizar os novos códigos de
usuários. Esse tempo é necessário para concluir o processo de integração.

6.2. Cadastro em lote de usuários
Para efetuar o cadastro em lote de usuários, deve-se clicar sobre o botão “Cadastrar
em lote”, no canto inferior direito da tela, na opção de menu “Usuários”.

Ao clicar no botão “Cadastrar em lote”, será exibida uma tela para inserção das
informações necessárias ao cadastro em lote, de acordo com o tipo de usuário. Os
tipos disponíveis neste momento são: Gestor, Coordenador, Professor e Aluno.

O cadastro em lote de usuários é realizado a partir da importação de uma planilha, no
formato Excel, contendo os dados de cada usuário. É necessária uma planilha separada
para cada tipo de usuários a serem importados.
No painel do lado esquerdo, pode-se fazer o download de uma planilha modelo e,
também, obter ajuda sobre como preencher a planilha de importação.

No painel do lado direito, deve-se selecionar o tipo de usuários que serão importados,
a escola em que serão cadastrados (no caso de gestores com mais de uma escola) e o
local onde está a planilha com os dados dos usuários.
Para o tipo de usuário “Aluno”, o painel à direita solicitará também o segmento, a
série e a turma em que deverão ser cadastrados os alunos informados na planilha.

NOTA: Deverá ser importada uma planilha separada para cada turma.
As colunas da planilha com os dados de usuários, devem ser preenchidas conforme
orientações abaixo, caso contrário serão apontadas inconsistências e o processo de
importação deverá ser reiniciado após as devidas correções. Essas mesmas
informações estão disponíveis no painel esquerdo da tela de cadastro em lote.






nome: Campo Obrigatório - Primeiro nome do usuário
Exemplo: Ana
sobrenome: Campo Obrigatório - Sobrenome do usuário
Exemplo: da Silva
login: Campo Obrigatório - Login do usuário para entrar no sistema.
o Regras
 Caso já exista um login igual cadastrado na PAG o usuário irá ser
alertado para que informe um novo login.
 Caso não exista um login igual cadastrado na PAG, porém exista
um login igual cadastrado no LMS, a rotina de importação irá
adicionar um número (incremental) na frente do login informado.
 Caso exista algum prefixo de escola ou global cadastrado o mesmo
será adicionado ao login do usuário.
Exemplo: ana.silva, ana.silva3, sfb.ana.silva
cargo: Campo Opcional - Cargo do usuário - texto livre
Exemplo: Auxiliar
























data_de_nascimento: Campo Obrigatório - Data de aniversário do usuário
Formato: DD/MM/AAA
Exemplo: 13/10/1991
e_mail: Campo Obrigatório - E-mail do usuário
Exemplo: ana@teste.com
genero: Campo Obrigatório - Sexo do usuário.
Opções: Feminino e Masculino
Exemplo: Feminino
codigo_segmento: Campo obrigatório se o tipo de usuário for professor ou
coordenador.
o Códigos de segmentos válidos:
 001 = Educação Infantil
 002 = Fundamental 1
 003 = Fundamental 2
 004 = Ensino Médio
cep: Campo Opcional - Código postal (CEP)
Exemplo: 06515125
uf: Campo Opcional - Sigla do estado do endereço (duas letras). Exemplo: SP
cidade: Campo Opcional - Nome da cidade. Exemplo: São Paulo
bairro: Campo Opcional, porém caso o CEP seja informado, este campo torna-se
obrigatório - Bairro do endereço do usuário. Exemplo: Centro
endereco: Campo Opcional, porém caso o CEP seja informado, este campo tornase obrigatório – Logradouro. Exemplo: Avenida Brasil
numero: Campo Opcional, porém caso o CEP seja informado, este campo torna-se
obrigatório - Número da residência. Exemplo: 165
complemento: Campo Opcional: Dados complementares da residência
Exemplo: Ap 13, Bloco-B
telefone_comercial: Campo Opcional: Telefone Comercial
Formato: DDD+Número. Exemplo: 11998989898
Obs: O preenchimento do campo deve seguir sempre o modelo (XXXXXXXXXXX)
telefone_celular: Campo Opcional: Telefone Celular
Formato: DDD+Número. Exemplo: 11998989898
Obs: O preenchimento do campo deve seguir sempre o modelo (XXXXXXXXXXX)
telefone_residencial: Campo Opcional: Telefone Residencial
Formato: DDD+Número. Exemplo: 1141514151
Obs: O preenchimento do campo deve seguir sempre o modelo (XXXXXXXXXX)
matricula: Campo opcional, utilizado apenas quando o tipo de usuário for Aluno:
Matricula do Aluno. Exemplo: 3510
numero_da_chamada: Campo opcional, utilizado apenas quando o tipo de usuário
for Aluno: Número da chamada. Exemplo: 14

Para efetuar a importação, após informar todos os dados e preencher a planilha, basta
clicar no botão “Enviar planilha”.

Se não houver inconsistências na planilha, a plataforma exibirá uma mensagem
dizendo que a importação foi bem sucedida.

NOTAS: 1) Para todos os novos usuários, será atribuída a senha padrão “FariasBrito”.
2) Aguarde aproximadamente 15 minutos antes de utilizar os novos códigos de
usuários. Esse tempo é necessário para concluir o processo de integração.
6.3. Editar dados de usuários
Uma vez que os usuários tenham sido cadastrados, é possível editar seus dados
individualmente, caso necessário.
Ao selecionar a opção “Usuários”, do menu superior, será exibida a relação dos
usuários já cadastrados pela escola.

Ao selecionar um usuário da lista, serão exibidos os detalhes desse usuário na tela.

Ao clicar no botão “Editar”, pode-se alterar os dados desse usuário.

Para salvar as alterações, basta clicar no botão “Salvar”, no canto inferior direito.

6.4. Exportar dados de usuários
Ao selecionar a opção “Usuários” do menu, apresenta a relação dos usuários já
cadastrados pela escola.

Para exportar a relação de usuários, com suas respectivas informações, basta clicar no
botão “Exportar excel” no canto inferior direito da tela.
Será gerada uma planilha com os dados dos usuários cadastrados, muito útil para
distribuir os códigos de acessos para cada usuário da escola.

Esperamos que estas instruções sejam úteis para o início dos trabalhos com a Plataforma
Administrativa SFB e, consequentemente, com as demais ferramentas digitais do Sistema.

