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TURMA VIRTUAL
De acordo com o SIGAA, a Turma Virtual é uma ferramenta de ensino
complementar que o Sistema dispõe aos docentes e discentes da UFPA. Ela
encontra-se nos Portais do Docente e do Discente, permitindo a troca virtual
de informações, entre alunos e docente de uma turma. Professores e alunos
só terão acesso turmas virtuais as quais sejam participantes.
Através da turma virtual, o docente poderá: exibir o cronograma de aulas
do componente curricular, após cadastrar os tópicos de aula da turma;
visualizar os participantes da turma (alunos e professores) e o programa do
componente curricular; cadastrar notícias e aulas extras relacionadas à
turma; registrar a frequência e as notas dos alunos da turma; imprimir diário
de turma e lista de presença; disponibilizar conteúdo e referências a serem
utilizadas pelos alunos da turma; carregar arquivos no seu porta-arquivos e
inserir esses arquivos nas turmas que desejar; registrar a data das avaliações,
enquetes, fóruns e tarefas que devem ser cumpridas pelos alunos da turma.
O docente poderá também importar dados de uma outra turma para a turma
atual, aproveitando, por exemplo, informações já fornecidas em turmas
anteriores de um mesmo componente curricular que ministrou; além disso,
poderá permitir que um usuário do SIGAA tenha certas permissões, por
exemplo, autorizando um docente externo a corrigir tarefas enviadas pelos
alunos.
No geral, o aluno poderá visualizar tudo o que foi cadastrado na turma
virtual pelo docente, bem como enviar tarefas solicitadas por ele. Poderá
também criar fórum e enquete, desde que tenha sido dada permissão pelo
docente da turma.

Texto Extraído do SIGGA - UFPA

Acessando a Turma Virtual
1º Passo: Acessar a página do Sigaa UFPA e clicar em Entrar no Sistema.

Outra opção de acesso é através do Portal da UFPA.

2º Passo: Digite o usuário e a senha para ter acesso ao sistema. Caso não
tenha login, clique em “cadastre-se”, para efetuar o cadastro.

3º Passo: Selecione o ano – período.

4º Passo: Selecione o Menu Docente.

5º Passo: Escolha a turma.

6º Passo: Pronto! Você terá acesso a turma virtual selecionada.

Para trocar de turma, basta selecionar a opção Trocar de Turma e
selecionar a nova turma.

É possível ainda voltar ao Portal Docente e selecionar outra turma.
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MENU TURMA
Principal
É a página inicial da turma virtual. Exibe os tópicos de aula, as
atividades cadastradas.

Tópicos de Aula
Esta função do SIGAA possibilita que o professor realize o cadastro e
gerenciamento dos tópicos de aula correspondentes à disciplina ministrada.
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Adicionando Tópicos de Aula
1º Passo: Selecionar o Menu Turma a opção Tópicos de aula.

2º Passo: Clicar em Criar Tópico de Aula.
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3º Passo: Configurando o tópico de aula.

Definir o período do tópico de aula: configurar a data inicial e a data final.
Descrição: adicionar uma pequena descrição sobre o tópico de aula.
Exemplo:
AULA 1: Apresentação da Disciplina.
Selecionando a cor de fundo: é possível selecionar uma cor para o plano de
fundo do tópico de aula.
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Tópico Pai: é possível vincular a outro tópico de aula. Basta selecionar o
tópico no cursor.

Criar em: selecionar as turmas virtuais que o tópico de aula será criado.
Visível: é possível definir um tópico de aula como visível ou não. Caso ele
seja definido como visível, será visto pelos discentes normalmente, porém
caso seja definido como não visível, ele não irá aparecer para os discentes.
Os tópicos não visíveis irão aparecer para o professor normalmente, em uma
lista separada, abaixo dos tópicos visíveis. A visibilidade de um tópico pode
ser modificada sempre que o professor desejar, para isso basta clicar em
editar tópico de aula.
Cancelar aula: é possível cadastrar um tópico para indicar que não haverá
aula. Neste caso, não será necessário o lançamento da frequência para o dia
do tópico de aula e os discentes não poderão notificar a falta. Removendo o
tópico de aula, o cancelamento será revertido e será possível lançar
frequências novamente.

4º Passo: Após as configurações, clique em Cadastrar.
É possível visualizar, esconder, editar, excluir o tópico de aula. Basta
selecionar no Menu Tópico de Aula e escolher a opção desejada.
Visualizar

Esconder

Editar

Excluir
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Plano de Curso
É possível elaborar e compartilhar o plano de curso no SIGAA. Basta
selecionar no Menu Turma Virtual a opção Plano de Curso e preencher o
formulário. Lembrando que o plano de curso deve ser preenchido no início
do semestre. Os dados informados no formulário são uma previsão do que
será passado a turma podendo ser alterado a qualquer momento pelo
professor.

Caso você já tenha
lecionado a disciplina
antes e queira adaptar
o plano de aula, é
possível
fazer
a
importação do Plano
de Curso.
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Conteúdo Programado
É possível utilizar o conteúdo programado para criar tópicos nos dias
da aula.

Adicionando Conteúdo Programado
Adicione o conteúdo programado a aula desejada e clique em
Cadastrar.
Exemplo:

Visualização da tela de cadastro

Visualização da tela principal
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Participantes
Esta opção do Menu turma, exibe a lista dos participantes da Turma
Virtual.

É
possível
enviar
mensagem individual para
o aluno, através do Menu
Participante, basta clicar
no ícone mensagem,
localizado ao lado do
perfil do usuário.
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Fórum
O fórum possibilita a realização de discussões de forma assíncrona, ou
seja, a comunicação não ocorre exatamente no mesmo tempo.

Adicionando o Fórum
1º Passo: Selecionar no Menu Turma a opção Fóruns.

Outra opção para adicionar um fórum é através da edição da página
principal.
Clique em

, em seguida selecione o tópico de aula

que o fórum será cadastrado e clique em Cadastrar Fórum.
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2º Passo: Clicar em Cadastrar Fórum.

3º Passo: Configurando o fórum.

Título: é o título que o fórum terá, fique à vontade para exercitar sua
criatividade.
Descrição: descreve o fórum, expondo o que será discutido.
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Tipos de fórum
Cada usuário inicia apenas um novo tópico: cada usuário pode abrir
apenas um novo tópico de discussão, mas todos podem responder livremente
as mensagens. Este formato é usado, por exemplo, nas atividades em que
cada participante apresenta um tema para discussão e atua como moderador.
Fórum geral: é um fórum aberto, em que todos os usuários podem iniciar
um novo tópico de discussão a qualquer momento.
Fórum P & R (perguntas e respostas): O aluno só pode ler as respostas
dos colegas, depois que publicar sua resposta. Desta forma, a primeira
mensagem de cada estudante será original e independente.
Uma única discussão simples: este tipo de fórum possui apenas um tópico
que é criado automaticamente e não pode ser excluído. Ele é recomendado
para organizar discussões breves com foco em um tema único e preciso.
Período de abertura e término do fórum: é possível configurar o período que
o fórum estará ativo para respostas.
Tópico de aula: possibilita que o fórum seja vinculado a um tópico de aula.
Sendo exibido na página principal, conforme exemplo abaixo:

Se desejar o usuário poderá editar ou remover o tópico do fórum, para
isto, deverá clicar no ícone
editar ou no ícone
excluir.

4º Passo: após as configurações, clique em Cadastrar.
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5º Passo: Cadastrar Tópico
Selecione a opção Cadastrar Tópico

Adicione o assunto e o conteúdo da mensagem e em seguida clique
em Enviar Tópico para o fórum.
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Acessando o Fórum
Para entrar no chat, no dia e horário marcado, acesse o fórum que você
quer participar:

Opção 1: Através do Menu Fórum

Opção 2: Através da Página Principal

Ao clicar no fórum escolhido abrirá uma tela com todas as respostas.
Embaixo de cada resposta terá a opção responder.
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Chat
O Chat possibilita a realização de discussões de forma síncrona, ou
seja, a comunicação ocorre no tempo real, sendo possível configurar o
horário no início e do término da sessão.

Adicionando um Chat
1º Passo: Selecionar no Menu Turma a opção Chats Agendados.

Outra opção para adicionar o chat é através da edição da página
principal.
Clique em

, em seguida selecione o tópico de aula

que o chat será cadastrado e clique em Cadastrar Chat.
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2º Passo: Clicar em Agendar Novo Chat.

3º Passo: Configurando o chat.

Título: é o título que o chat terá.
Descrição: descreve o chat.
Defina o Período: defina a dia e horário de abertura e de fechamento do
chat.
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Tópico de Aula: possibilita que o chat seja vinculado a um tópico de aula.
Sendo exibido na página principal, conforme exemplo abaixo:

Se desejar o usuário poderá editar ou remover o chat, para isto, deverá
clicar no ícone

editar ou no ícone

excluir.

Acessando um Chat
Para entrar no chat, no dia e horário marcado, acesse o chat que você
quer participar:

Opção 1: Através do Menu Chats Agendados

Opção 2: Através da Página Principal
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Notícias
As Notícias possibilitam que o docente divulgue informações
interessantes aos participantes da turma virtual. Ao realizar o cadastro de
uma notícia, será possível encaminhar por e-mail aos participantes.

Adicionando uma notícia
1º Passo: Selecionar o Menu Turma a opção Notícia.

2º Passo: Clicar em Cadastrar Notícia.
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3º Passo: Configurando a notícia.

Título: incluir o título da notícia.
Texto: incluir o texto da notícia, sendo possível adicionar imagens.
Notificação: quando ativado notifica os alunos por e-mail.
Criar em: determinar em quais turmas a notícia deve ser vinculada.

4º Passo: Clique em Cadastrar.
A notícia poderá ser visualizada na página principal e na aba a direita
da tela. Conforme exemplo abaixo:
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Registrar Aula Extra
Permite que o professor realize o cadastro de uma aula extra. Ao
registrar este procedimento, o SIGAA cadastra automaticamente um tópico
de aula.
https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/home.jsf

Adicionando uma Aula Extra
1º Passo: Selecionar o Menu Turma a opção Aula Extra.

2º Passo: Clicar em Cadastrar Aula Extra.

3º Passo: Configurando informações.
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4º Passo: Clique em Cadastrar.
Se desejar o usuário poderá editar ou remover uma aula extra
cadastrada, para isto, deverá clicar no

ícone editar ou no ícone

excluir.

Visualizar como Aluno
Esta funcionalidade possibilita que o professor visualize a Turma
Virtual como se fosse um dos alunos vinculados a turma. Para ativar basta
clicar na opção Visualizar como Aluno.

ALUNOS
Gerenciar Grupos
Com este recurso é possível dividir os alunos em grupos para realizar
tarefas da turma.

Organizando os Grupos
1º Passo: Selecionar no Menu Aluno a opção Gerenciar Grupos.

2º Passo: Definir a quantidade de grupos que a turma terá.
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Se a opção Alocar os alunos sem grupos aleatoriamente estiver
ativada, os alunos serão inseridos aleatoriamente nos grupos.

3º Passo: Mover os alunos para os grupos.

É possível alterar o nome do grupo clicando na opção

. Os alunos

podem também alterar o nome dos grupos, basta selecionar esta opção nas
configurações da turma virtual.

4º Passo: Após organizar os grupos, clique em Salvar.

Lançar Frequência
Através deste recurso é possível marcar as presenças dos alunos da
turma, preenchendo automaticamente a folha de frequência do diário de
classe.

Lançando Frequência
1º Passo: Selecionar no Menu Aluno a opção Lançar Frequência.
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2 º Passo: Selecionar a turma.

3º Passo: Selecionar o dia que a frequência será lançada.

4º Passo: Lançar presença ou falta dos alunos.

Nesta tela, são exibidos os nomes de todos os alunos matriculados na
turma. Para preencher a lista de frequência, marque uma das opções na lista
ao lado de cada aluno, indicando se ele esteve presente ou indicando quantas
faltas ele tem no dia selecionado.

5º Passo: Gravar frequências.
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Lançar Frequência em Planilha
Este recurso permite que o professor realize o cadastro de frequências
dos alunos matriculados para todo o período letivo.

Lançando Frequência em Planilha

1º Passo: Selecionar no Menu Aluno a opção Lançar Frequência
em Planilha.

2º Passo: Lançar as presenças e ausências dos alunos.
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Para registrar as faltas que um aluno recebeu em uma aula, clique
sobre a célula correspondente ao dia da aula e o nome do discente. Clique
para ir reduzindo a quantidade de faltas até que chegue a zero, indicando que
o aluno estava presente.
Para indicar todas as presenças para uma aula, clique sobre a célula
que representa o dia da aula, no cabeçalho da planilha.

3º Passo: Gravar frequências.

Lançar Nota
Este recurso possibilita que o professor realize o lançamento de notas
para as suas turmas. O sistema informará a situação do aluno se foi aprovado
ou reprovado na disciplina. Os resultados não vão para o histórico do
aluno, no entanto, aparecem em seu portal.

Lançando Nota
1º Passo: Selecionar no Menu Aluno a opção Lançar Nota.
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2º Passo: Informar o resultado (conceito) do aluno e a quantidade de faltas.

Informe o conceito e a quantidade de faltas. O sistema irá gerar
automaticamente a situação do aluno.
Caso o aluno não possua 75% de presença, conforme prevê o
Regulamento de graduação da UFPA, ele será reprovado por falta.

A qualquer momento o professor pode clicar em:

A planilha é gerada e importada para o computador.
Podendo ser preenchida off-line.

É possível importar uma planilha do computador para o
sistema.

A planilha é gerada e disponibilizada para impressão.
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Os dados preenchidos serão salvos e poderão ser alterados
quando o docente achar necessário.

As notas serão armazenadas e disponibilizadas para o
docente, mas

não poderão ser visualizados pelos alunos.

O professor consolida a turma. Uma vez consolida não será
possível realizar a alteração das informações das notas. Fique
atento, revise as notas, antes de finalizar.

MATERIAIS
Conteúdo/Página Web
Este recurso permite que o professor cadastre e compartilhe com a
turma um conteúdo ou página web.

Cadastrando um Conteúdo/Página Web
1º Passo: Selecionar no Menu Materiais a opção Conteúdo/Página Web.
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Outra opção para adicionar o conteúdo é através da edição da página
principal.

Clique

em

, em seguida selecione o

tópico de aula que o conteúdo será cadastrado e clique em Cadastrar
Conteúdo.
2º Passo: Clique em Cadastrar Novo Conteúdo.

3º Passo: Configurando informações.
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Título: incluir o título da notícia.
Tópico de aula: selecionar o tópico de aula que o conteúdo será adicionado.
Notificação: quando ativado notifica os alunos por e-mail.
Criar em: determinar em quais turmas o conteúdo deve ser vinculado.

4º Passo: Clique em Cadastrar.

Porta-Arquivos

Este recurso possibilita que o professor armazene conteúdos e
matérias no sistema, podendo disponibilizá-los aos alunos.

Gerenciando o Porta-Arquivos
1º Passo: Selecionar no Menu Materiais a opção Porta-Arquivos.
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2º Passo: Gerenciando os arquivos

O professor poderá consultar as pastas presentes no porta-arquivos,
bem como os arquivos contidos nela. Para adicionar um novo arquivo no
porta-arquivos, basta clicar no ícone

.

Para criar uma nova pasta, da opção

deverá ser

selecionada.
A capacidade de armazenamento do sistema é 2048,00MB.

Inserir Arquivo na Turma
Este recurso permite que o docente insira arquivos para consulta dos
alunos. É possível anexar um arquivo, cadastrar sua descrição, além de tornálo disponível para consultas em diferentes turmas virtuais ministradas pelo
docente.

37

Inserindo Arquivo na Turma
1º Passo: Selecionar no Menu Materiais a opção Inserir Arquivos na
Turma.

Outra opção para adicionar o Arquivos é através da edição da página
principal.

Clique

em

, em seguida selecione o

tópico de aula que o Conteúdo será cadastrado e clique em Cadastrar
Arquivo.

2º Passo: Inserir Arquivo
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Pasta: Selecionar a pasta que o arquivo será adicionado.
Tópico de aula: estabelecer o tópico de aula que o arquivo será relacionado.
Nome: nomear.
Descrição: adicionar uma descrição para o arquivo.
Escolher ficheiro e adicionar.
Criar em: determinar em quais turmas o arquivo deve ser criado.

3º Passo: Clique em Enviar Arquivos.

Referências
Este recurso permite que o docente disponibilize referências
bibliográficas para que os alunos consultem durante o período letivo que a
disciplina está sendo ofertada.

Adicionando Referências
1º Passo: Selecionar no Menu Materiais a opção Referências.
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Outra opção para adicionar Referências é através da edição da página
principal. Clique em

, em seguida selecione o tópico de

aula que o Conteúdo será cadastrado e clique em Adicionar Referência.

2º Passo: Clicar em Cadastrar Referência.

3º Passo: Configurando as informações.

Nome ou Título: incluir o título.
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Tipo: selecione o tipo de referência (livro, artigo, revista, site, outros). Se a
opção site for selecionada, o sistema solicitará de forma obrigatória o
endereço (URL).
Tópico de aula: selecionar o tópico de aula que o conteúdo será adicionado.
Notificação: quando ativado notifica os alunos por e-mail.
Criar em: determinar em quais turmas o conteúdo deve ser vinculado.

4º Passo: Clique em Cadastrar.

Vídeos
Este recurso possibilita que o professor disponibilize vídeos para os
alunos da turma virtual.

Adicionando Vídeos
1º Passo: Selecionar no Menu Materiais a opção Vídeos.

Outra opção para adicionar Vídeos é através da edição da página
principal.

Clique

em

, em seguida selecione o tópico

de aula que o Conteúdo será cadastrado e clique em Adicionar Vídeo.
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2º Passo: Clicar em Cadastrar vídeos.

3º Passo: Configurando as informações.

Nome ou Título: incluir o título.
Descrição: descreva o vídeo.
Tópico de aula: selecionar o tópico de aula que o conteúdo será adicionado.
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Localização do Vídeo: Se a opção enviar do seu computador estiver
selecionada, o ficheiro deve ser enviado. Se a opção Link Externo estiver
selecionada, o link do vídeo deverá ser inserido. Se a opção Enviar do Porta
Arquivo estiver selecionada, a tela será direcionada para o Porta Arquivo
para o vídeo para a seleção do vídeo.
Notificação: quando ativado notifica os alunos por e-mail.
Criar em: determinar em quais turmas o conteúdo deve ser vinculado.

4º Passo: Clique em Cadastrar.
Os vídeos serão exibidos na listagem das aulas, dentro do tópico de
aula a que estiver vinculado. O SIGAA exibirá um player com o vídeo dentro
do tópico. Conforme exemplo:
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ATIVIDADES
Avaliações
Este recurso permite que o professor cadastre e informe aos alunos as
datas das avaliações.

Adicionando uma Avaliação

1º Passo: Selecionar no Menu Atividades a opção Avaliações.

2º Passo: Clique em Cadastrar Data de Avaliação.
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3º Passo: Cadastre a data da avaliação.

Enquete
Este recurso permite que o professor cadastre uma enquete, com
perguntas destinadas à turma virtual.
A enquete pode ser utilizada como uma pesquisa rápida para estimular
reflexão sobre um determinado tópico; para testar rapidamente a
compreensão dos estudantes sobre um determinado assunto; para facilitar a
tomada de decisões do estudante, por exemplo, permitindo os estudantes
votarem em um representante de turma.

Adicionando uma Enquete
1º Passo: Selecionar no Menu Atividades a opção Enquetes.
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Outra opção para adicionar uma enquete é através da edição da página
principal. Clique em

, em seguida selecione o tópico

de aula que o conteúdo será cadastrado e clique em Adicionar Enquete.

2º Passo: Clique em Cadastrar Enquete.

3º Passo: Configurando as informações.

Título: incluir a pergunta.
Publicada: se a enquete já estará disponível para votação.
Prazo de votação: determinar até quando a enquete estará disponível para
resposta.
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Tópico de aula: selecionar o tópico de aula que o conteúdo será adicionado.
Notificação: quando ativado notifica os alunos por e-mail.
Respostas: adicionar as respostas para enquete. Para acrescentar mais
respostas basta clicar em Acrescentar Resposta.
Criar em: determinar em quais turmas o conteúdo deve ser vinculado.

4º Passo: Clique em Cadastrar.

Tarefas
Este recurso permite que os professores disponibilizem exercícios
sobre os conteúdos das disciplinas fora da sala de aula. É possível cadastrar
tarefas, corrigi-las, de acordo com as respostas dos alunos.

Adicionando Tarefas
1º Passo: Selecionar no Menu Atividades a opção Tarefas.

2º Passo: Clique em Cadastrar Tarefa.
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3º Passo: Configurando as informações.

Título: incluir o título da tarefa.
Texto: incluir a descrição da tarefa.
Arquivo: é possível adicionar um arquivo junto à tarefa, por exemplo, um
artigo que pode auxiliar nas respostas dos alunos.
Em grupo: delimitar se a tarefa será realizada em grupos. O professor pode
gerenciar os grupos.
Tipo de tarefa: definir o tipo de tarefa entre:
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Texto online: possibilita que o estudante digite um texto diretamente no
navegador para a tarefa.
Envio de arquivos: permite que o estudante encaminhe arquivos como
tarefa.
Trabalho off-line: possibilita que o estudante trabalhe de forma off-line.
Tópico de aula: selecionar o tópico de aula que o conteúdo será adicionado.
Permitir novo envio: selecione a permissão para um novo envio de tarefa.
Data de abertura: Informe a data de abertura da tarefa.
Hora de abertura: Forneça a hora de abertura da tarefa.
Data de fechamento: Informe a data de fechamento da tarefa.
Hora de fechamento: Forneça a hora de fechamento.
Notificação: quando ativado notifica os alunos por e-mail.
Criar em: determinar em quais turmas o conteúdo deve ser vinculado.
Possui Nota: indique se a tarefa possui nota, escolhendo entre Sim e Não.
Caso a resposta seja sim, os campos a seguir serão apresentados
automaticamente:
Abreviação: crie uma abreviação para a avaliação da tarefa;
Unidade: Escolha a qual unidade do semestre refere-se a tarefa;
Peso: Após selecionar a unidade, informe o peso da nota que ela terá.

4º Passo: Clique em Cadastrar.

Avaliando Tarefas Enviadas
1º Passo: Selecionar no Menu Atividades a opção Tarefas. Abrirá as
tarefas cadastradas.
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2º Passo: Selecionar a tarefa que será avaliada e clicar em

avaliar

tarefas enviadas.

3º Passo: O sistema exibirá as tarefas submetidas.

Clique neste ícone para enviar uma mensagem ao discente.
Clique neste ícone para corrigir a tarefa.
Clique neste ícone para visualizar a correção da tarefa.
Clique neste ícone para fazer o download do arquivo enviado pelo
aluno.
Clique neste ícone para marcar a resposta como lida
Clique neste ícone para apagar a resposta do aluno.

Questionários
Este recurso permite que o professor crie listas de questões na turma
virtual. Estas listas são respondidas e o sistema as corrige automaticamente
as questões objetivas. As questões dissertativas devem ser corrigidas pelo
professor.
.
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Adicionando um Questionário
1º Passo: Selecionar no Menu Atividades a opção Questionário.

2º Passo: Clique em Cadastrar Questionário.

3º Passo: Configurando informações.
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Título: informe o título do questionário a ser elaborado.
Descrição: descreva o corpo do questionário, com as perguntas e as respostas
a serem escolhidas pelos discentes.
Tópico de Aula: selecionar o tópico de aula que o conteúdo será adicionado.
Início: forneça a data e hora iniciais em que o questionário será
disponibilizado na turma virtual.
Fim: defina a data e horas final em que o questionário será fechado para
atualização das correções.
Fim da visualização: defina a data e hora em que os questionários não poderá
mais ser visualizado pelos discentes.
Misturar perguntas: escolha entre Sim e Não se desejar que as perguntas
sejam misturadas aleatoriamente pelo sistema.
Misturar alternativas: Selecione entre as opções Sim e Não se desejar que as
alternativas sejam modificadas aleatoriamente pelo sistema.
Duração de cada tentativa: Defina qual será a duração que cada aluno deverá
ter para resolver as questões do questionário.
Criar em: determinar em quais turmas o conteúdo deve ser vinculado.

4º Passo: Configurando feedbacks.
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Os alunos podem visualizar as respostas antes do prazo de entrega do
questionário: defina se aluno poderá visualizar após responder o
questionário, após o questionário ser finalizado ou se não será visualizado.
Os alunos podem visualizar o feedback de cada pergunta antes do prazo de
entrega do questionário: defina se aluno poderá visualizar após responder o
questionário, após o questionário ser finalizado ou se não será visualizado.
Os alunos podem visualizar o Feedback geral antes do prazo de entrega do
questionário: defina se aluno poderá visualizar após responder o
questionário, após o questionário ser finalizado ou se não será visualizado.
Os alunos podem visualizar as notas antes do prazo de entrega do
questionário: defina se aluno poderá visualizar após responder o
questionário, após o questionário ser finalizado ou se não será visualizado.

Feedback Geral:
Defina a mensagem que os alunos receberão de acordo com a pontuação
que atingir. É possível cadastrar mais de uma mensagem.

5º Passo: Clique em Salvar ou Salvar e Continuar.

Adicionando perguntas.
1º Passo: Clique em
Banco de Questões. Basta clicar em

2º Passo: Configurando informações.

É possível adicionar perguntas do
.
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Adicionar esta pergunta em uma Categoria: escolha a categoria relacionada
a pergunta. Se desejar criar uma nova, clique em

.

Tipo de pergunta: selecione o tipo de pergunta.

Única escolha: ideal para selecionar uma alternativa entre várias opções.

Múltipla escolha: ideal para selecionar mais de uma alternativa entre várias
opções.
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Dissertativa: ideal para perguntas discursivas, com respostas longas.
É possível limitar a resposta do aluno por número máximo de palavras ou
caracteres.

Numérica: ideal para perguntas cujas respostas sejam números.

Verdadeiro ou Falso: ideal para respostas verdadeiro ou falso.
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Pergunta: Elabore a pergunta do questionário.
Descrição da Pergunta: Faça uma descrição da pergunta elaborada.
Alternativa: Defina a alternativa correta. Se desejar adicionar outra
alternativa, clique em adicionar.
Feedbacks: Caso deseje, preencha os campos com os feedbacks para resposta
correta ou errada dada pelo aluno.

3º Passo: Clique em Salvar Pergunta.

Banco de Questões
Este recurso permite que o professor crie um banco que armazena as
questões já utilizadas por ele em questionários antigos ou criar questões sem
associar a um questionário. É possível adicionar questões no banco de
questões em questionários novos.

Criando um Banco de Questões
1º Passo: Clique em

.

2º Passo: Adicione a pergunta, a categoria ou subcategoria.

3º Passo: Adicione pergunta.
4º Passo: Clique em Salvar.
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CONFIGURAÇÕES
Configurações da Turma Virtual
Qual o template para visualização da turma virtual: definir o template da
turma.
Como os alunos devem visualizar as aulas: delimitar se os tópicos serão
exibidos em lista ou um tópico por página.
Alunos podem criar enquetes: se ativado permite que os alunos criem
enquetes.
Alunos podem alterar o nome dos grupos: se ativado os alunos podem alterar
os nomes dos grupos.
No cadastro de avaliações, a média da unidade 1 e da unidade 2 será: definir
se a média será ponderada das avaliações, a

média

aritmética

das

avaliações ou a soma das avaliações.
Na listagem de notas, o aluno poderá ver: estabelecer se o aluno poderá
visualizar somente a sua nota ou a notas de todos os alunos.
Ocultar as notas dos alunos: se ativado oculta a nota dos alunos.

Permissões
Este recurso permite que o professor abra concessões a outras pessoas
para gerenciar algumas operações da turma virtual.
Para adicionar a permissão, clique em Permissões, informe o CPF ou
Nome do Usuário. Em seguida estabeleça o acesso que será permitido ao
usuário e clique em cadastrar.
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Agora você já conhece as principais
funcionalidades do Portal Docente do SIGGA.
Sabe como organizar suas aulas na Turma
Virtual; criar um Fórum para discutir com a
turma o determinado conteúdo; criar um chat
para falar de forma instantânea com seus
alunos,
mesmo
não
estando
juntos
presencialmente; criar atividades no ambiente
virtual. Espero que você utilize cada vez mais
este recurso em suas aulas e que ele lhe auxilie
em sua prática docente. Até a próxima!
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Nota¹: As imagens deste manual foram conseguidas através de captura de tela do SIGAA –
UFPA
Nota²: O avatar foi desenvolvido através do aplicativo Bitmoji.

