
Esse sistema vai possibilitar vocês acompanharem suas 
notas, faltas, emi�rem os boletos das mensalidades e 
declaração de matrícula.

Por favor, leiam com bastante atenção todas as instruções 
abaixo.

Dúvidas sobre a parte de secretaria enviar para: 
secretaria@pedagogiaparaliberdade.com

Dúvidas sobre a parte financeira enviar para:
financeiro@pedagogiaparaliberdade.com

Instruções para
o uso do Sistema
Active Soft
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Você recebeu no seu e-mail as instruções para fazer seu login 
no sistema.

Caso isso não tenha acontecido, pedimos que encaminhe um
e-mail para secretaria. E não se esqueça de verificar o SPAM. 

Para acessar o sistema vá no site da PPL:
www.pedagogiaparaliberdade.com
Clique em “Espaço do aluno” e em seguida “Portal do Aluno”.

Ou acesse o SIGA da Ac�ve So�: 
www.siga.ac�veso�.com.br/login/?ins�tuicao=IES_LIBERDADE

Ins�tuição:
IES_LIBERDADE

Login e Senha
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Antes
de fazer
o login:

clique
no aviãozinho
para acessar o
siga da Active

Soft

www.siga.activesoft.com.br/login/?instituicao=IES_LIBERDADE
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Após o login, a tela principal será essa:



Boletim com
notas e faltas

Isso indica que você precisa marcar reposição.

3

Após acessar o sistema, clique em “andamento do curso” na 
parte do “Acadêmico”. Nesta aba, você conseguirá ver a sua 
situação em cada módulo/disciplina.

Segue abaixo a legenda para ajudar na compreensão:

Legenda:
Reprovado = Ausência no módulo ou nota do trabalho abaixo de 70

Cursando = Ainda não fez o módulo ou fez e não possui nota no          
.........................trabalho.

Informamos que há muitas notas e frequências ainda para 
serem lançadas, de todas as turmas, pois estamos em processo 
de adaptação. Sendo assim, pedimos um pouco mais de 
paciência. 

A previsão é que todos os dados estejam no sistema até dia 
10/03/2022.

Após esta data, enviaremos as instruções por e-mail de como 
sinalizar para nós que há erro ou falta de informação no seu 
bole�m. Não se preocupe agora!

Se você já fez o trabalho e não possui nota, daremos as instruções do que fazer a seguir.



Na área do “Acadêmico” clique em “Declaração de Vínculo”, em 
seguida selecione o ano/semestre atual e clique em “Localizar” 
para emi�r.

Pedimos que verifiquem seus dados. Caso tenha algum erro, fale 
com a secretaria (Milena) por e-mail. 

Emissão de
declaração de
vínculo
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Na área do “Financeiro” clique em “Situação Financeira” e o 
sistema te mostrará todos os boletos que ainda precisam ser 
pagos.

Emita somente o boleto que você irá realizar o pagamento.

Caso esteja com valor errado, por favor, fale com o financeiro 
(Amanda) por e-mail.

Informamos que ainda não será possível emi�r o imposto de renda pelo sistema, dessa 
forma, pedimos que solicite ao financeiro como antes. 

Emissão de boletos
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Se você não recebeu
o login para acesso, por favor, 
fale com a secretária, a Milena.

O sistema possui
outras ferramentas que 
pretendemos explorar, 
mas no momento iremos 
u�lizar apenas essas que 
explicitamos aqui. 



Pedagogia Para Liberdade

@pedagogiaparaliberdade

www.pedagogiaparaliberdade.com


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

