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1. APRESENTAÇÃO
SIGAA – Turma Virtual

>> Sobre o SIGAA
O SIGAA informatiza os procedimentos da área acadêmica através dos módulos de: graduação, pós-graduação (stricto e lato sensu), ensino técnico, ensino médio e infantil, submissão
e controle de projetos e bolsistas de pesquisa, submissão e controle de ações de extensão, submissão e controle dos projetos de ensino (monitoria e inovações), registro e relatórios da
produção acadêmica dos docentes, atividades de ensino a distância e um ambiente virtual de aprendizado denominado Turma Virtual. Da mesma maneira do SIPAC também disponibiliza
portais específicos para: reitoria, professores, alunos, tutores de ensino a distância, coordenações lato-sensu, stricto-sensu e de graduação e comissões de avaliação (institucional e
docente).

>> Por que a Turma Virtual
Crescimento do uso de tecnologias de informática como apoio ao ensino; Crescente uso de técnicas de ensino a distância; Iniciativas isoladas ( alguns departamentos) de uso de
ferramentas de EAD para apoio ao ensino presencial;

>> O que é a Turma Virtual
É uma ferramenta que permite:

Extrapolar o ensino
para
além
das
fronteiras da sala de
aula;

Facilitar comunicação
professor/aluno
e
entre
os
próprios

alunos;

2. Turma Virtual: Como Acessar.
SIGAA – Portal do Docente

Passo 1: Através do Portal Docente no SIGAA clicando na turma contida na listagem “Turmas Abertas”;

3. Turma Virtual: Visão Geral.
SIGAA – Portal do Docente

>> Página Principal

Menu de opções

Área de Trabalho

Painel de Notícias

>> Menu de Opções
Turma: Opções que em sua maioria são de acesso a todos da turma;
Alunos: Operações de frequência e nota de alunos;
Impressos: Impressão do Diário Eletrônico;
Material: Material de Aula (slides, apostilas, textos, etc) e as operações relacionadas;
Atividades: Opções de interatividade com os alunos;
Configurações: Políticas de permissão e exibição dos dados;
Estatística: Relatórios sobre a Turma e ambiente Virtual.

>> Menu Turma Virtual
Principal: Fornece acesso a tela principal da Turma Virtual. Acessada no momento da entrada por professores e alunos;
Tópicos de Aula: Acesso e manipulação do conteúdo das aulas (cronograma).

4. Turma Virtual: Tópico de Aula.
SIGAA – Portal do Docente

Tela de listagem dos tópicos de aula, clique em Criar Tópico de Aula para prosseguir.

>> Criação de um novo tópico de aula
Data Inicial e Final: Importante para a cronologia das aulas;
Tópico Pai - Se o tópico atual é sub-tópico de outro. Os sub-tópicos são
ordenados também por data;
Descrição - Descrição da aula;
Conteúdo - Resumo da aula;

>> Tópico de aula: A Base da Turma Virtual.

Tópico de Aula
Exemplo: Números complexos
Referências
Conteúdo:
Arquivos
bibliográficas
Texto
Tarefas para
utilizados na
alunos
(livros, sites, digitado pelo
aula
artigos, etc).
professor

5. Turma Virtual: Participantes.
SIGAA – Portal do Docente

Exibe a lista dos participantes da Turma Virtual.

6. Turma Virtual: Menu Turma.
SIGAA – Portal do Docente

>> Menu Turma
Visualizar Programa: Visualiza o programa do componente curricular lançado pelo departamento no processo de criação de turmas;
Fórum: Fórum de discussão da turma. Pode ser utilizado para:


Discussões sobre o conteúdo tratado na turma;



Avisos ou recados;

Notícias:


Enviar comunicados para os alunos;



Cadastrar notícia na turma virtual e envia para o email dos alunos;

Registrar Aula Extra: Habilita o lançamento de tópicos de aula e frequência para aulas fora
dos dias normais de aula; Clique na opção

para enviar um email de aviso à turma.

Visualizar como aluno: Permite que o docente tenha uma visão de como o aluno visualiza a
turma virtual;

Tela de Registro da Aula Extra

7. Turma Virtual: Menu Alunos - Frequência.
SIGAA – Portal do Docente
>> Lançar Frequência

FALTA COMPLETA

FALTA PARCIAL
DATAS EM VERDE TIVERAM AS FREQUÊNCIAS LANÇADAS

>> Mapa de Frequência e Total de Faltas.

Ao clicar na opção Diário Eletrônico -> Diário de Turma, o usuário fará o download do relatório em PDF contendo todas informações relativas a
frequência dos alunos.
A

Você pode imprimir o diário de
Turma sem precisar preencher
nada! Todo conteúdo já virá
preenchido pela Turma Virtual!

8. Turma Virtual: Menu Alunos - Lançar Notas.
SIGAA – Portal do Docente

Objetivo: Substituir planilha de notas;
Funcionalidade: Registro de todas as notas das unidades;
Possibilidade de subdividir as notas de uma unidade;
Clique em

para desmembrar a unidade em mais de uma

avaliação.
OBSERVAÇÃO:
O número de unidades é de acordo com o nº de créditos da turma.
O máximo é de seis unidades e após iniciar a digitação das notas
não poderá mais alterar o número de unidades. Ainda sobre o
lançamento de notas, cada unidade poderá ser desmembrada em
várias avaliações com médias aritméticas, ponderada ou somatória.

9. Turma Virtual: Menu Materiais.
SIGAA – Portal do Docente

>> Submenu Conteúdo
Funcionalidade: Material inserido pelo professor ligado a algum tópico de aula. Ex: Resumos, explicações, etc...

Ao inserir o conteúdo ele fica associado ao tópico de aula relacionado.

>> Submenu Porta-Arquivos:
Cada docente possui um porta-arquivos com capacidade limitada com as seguintes características:


Armazenamento de arquivos de aula;



Não há limite para tamanho do arquivo (não ultrapassando a capacidade do porta-arquivos);



Facilidade de associar os arquivos às turmas;



Facilidade para manipulação dos arquivos;

Lista de Arquivos

Clicando no botão da opção arquivo uma caixa de seleção de arquivos é aberta:
Selecione o arquivo desejado que encontra-se em seu computador para enviá-lo ao porta-arquivos.
Selecione o Tópico de Aula ao qual o arquivo será associado.

>> Submenu Referências

Permite adicionar referências bibliográficas ou links da Internet relacionados com tópicos de aula;


Tipos de referência: Artigo, Livro,



Revista, Site, Outros;

Para acessar a tela abaixo de cadastro clique em
seguinte tela será exibida:

, a

10. Turma Virtual: Menu Atividades.
SIGAA – Portal do Docente

>> Visão geral



Avaliações: Agenda das avaliações da disciplina; Permite que o aluno acompanhe todas as datas de avaliações e melhor se organize;



Enquetes: Possibilidade de conhecer a opinião da turma sobre algum tema;



Tarefas: Possibilidade de passar atividades onde os alunos submetem on-line e o professor pode ter a lista das submissões. Ex: Resumos, trabalhos, etc.



Questionários: Criação de testes online para turma sobre temas relacionados;

>> Submenu Avaliações

As avaliações inseridas pelo professor na Turma Virtual são visualizadas no Portal Discente, clique no botão

para cadastrar as datas que serão realizadas as

avaliações da disciplina.

Professor informe os dias das avaliações de sua turma cadastrando as datas por essa funcionalidade. Dessa forma, você facilita a vida dos alunos pois o sistema gera um calendário de
todas as avaliações que o aluno visualiza e se organiza.

>> Submenu Tarefas

Permite que os alunos enviem as tarefas na Turma Virtual ao invés de enviarem por e-mail.
>> Cadastrar uma tarefa:
1º) Preencha todos os dados e clique no botão

.

2º) Alunos submetem os arquivos com a tarefa respondida.

Tela de submissão das tarefas (perfil discente)
3º) Na listagem de tarefas exibidas no perfil do professor:

4º) O professor faz as observações necessárias sobre a resposta do aluno. Também é possível enviar o arquivo com a tarefa pontuada e comentada. Para isso basta clicar no botão
e enviar a tarefa que será anexada na correção. Finalizado o processo, clique no botão

.

Caso haja quaisquer dúvidas entrar em contato com a DAA nos telefones 2105-6503, 2105-6570, email: daa@ufs.com
Em caso de falha técnica solicitar atendimento no site: HTTP://www.sos.ufs.br, informando todos os detalhes do problema encontrado.
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