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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� 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;sala de aula;

Facilitar comunicação

professor/aluno e 

entre os próprios

alunos;



Como entrar?

� Através do Portal Docente no SIGAA clicando na
turma contida na listagem “Minhas Turmas no 
Semestre”;
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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 de Turma e Lista de Frequência;� Impressão do Diário de Turma e Lista de Frequência;

� Material
� Material de Aula (slides, apostilas, textos, etc) e as operações

relacionadas;

� Atividades
� Opções de interatividade com os alunos;

� Configurações
� Politicas de permissão e exibição dos dados;



Menu Turma

� Principal
� Fornece acesso a tela principal da 

Turma Virtual
� Acessada no momento da entrada por

professores e alunos;

� Tópicos de Aula� Tópicos de Aula
� Acesso e manipulação do conteúdo

das aulas (cronograma)



Tópico de Aula - Listagem



Tópico de Aula - Criar

� Criação de um novo tópico de aula

� Data Inicial e Final
� Importante para a 

cronologia das aulas;

� Tópico Pai
� Se o tópico atual é � 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 aula: A base da turma virtual

Tópico de Aula

Ex:  Números Complexos

Arquivos
Uitlizados na

aula

Referências
Bibliográficas
(sites, livros, 
artigos, etc)

Conteúdo: Texto
digitado pelo

professor.

Tarefas para
Alunos



Participantes



Menu Turma

� Visualizar Programa
� Visualiza o programa do componente

curricular lançado pelo departamento no 
processo de criação de turmas;

� Mural� Mural
� Fórum de discussão da turma. Pode ser 

utilizado para:
� Discussões sobre o conteúdo tratado na

turma;
� Avisos ou recados;



Menu Turma - Notícias

� Enviar
comunicados
para os alunos;

� Cadastrar notícia
na turma virtual 
e envia para o e-e envia para o e-
mail dos alunos;



Menu turma

� Registrar Aula Extra
� Habilita o lançamento de tópicos de aula 

e frequência para aulas fora dos dias
normais de aula;

� Visualizar como aluno� Visualizar como aluno
� Permite que o docente tenha uma visão

de como o aluno visualiza a turma virtual;



Menu Alunos - Frequência

� Lançar Frequência
� Permite lançar uma frequência

eletrônica dos alunos;

� Mapa de Freqüência
Visualiza o mapa de faltas dos alunos;� Visualiza o mapa de faltas dos alunos;

� Total de faltas por Unidade
� Conta o total de faltas nas 3 unidades
� Importante: As datas das unidades

devem ser definidas na configuração;



Menu Aluno - Frequência

Datas em Verde já tiveram freqüência lançada!

Falta

Parcial

Falta
Completa



Frequência – Mapa de Freqüência



Frequência – Totais de Falta por Unidade



Alunos - Notas

� Objetivo
� Substituir planilha de notas;

� Funcionalidade
� Registro de todas as notas das unidades;
� Possibilidade de subdividir as notas de 

uma unidade;uma unidade;



Alunos - Notas

Subdividir a unidade em mais avaliações



Sub-divisão das Notas da Unidade

� Informa os dados da avaliação e clica em cadastrar!

-Somatório das notas da unidade
devem ser <= 10;
- Sem pesos, todos peso = 1.



Menu Impressos

� Diário de Turma
� Notas
� Frequência
� Conteúdo Programado

� Todas as três partes do diário de 
Turma podem ser obtidos na TurmaTurma podem ser obtidos na Turma
virtual

Você pode imprimir o diário de 
Turma sem precisar preencher

nada! Todo conteúdo já virá
preenchido pela Turma Virtual!





Menu Impressos

� Lista de Presença
� Utilizado pare registrar presença

com assinaturas em sala de aula



Menu Material

� Conteúdo
� Material inserido pelo professor ligado

a algum tópico de aula
� Ex: Resumos, explicações, etc..



Menu Material – Conteúdo

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



Menu Material – Porta Arquivos

� Cada docente possui um porta
arquivos com capacidade de 1 GB
� Armazenamento de arquivos de aula;
� Não há limite para tamanho do 

arquivo (não ultrapassando a 
capacidade do porta arquivos);capacidade do porta arquivos);

� Facilidade de associar os arquivos às
turmas;

� Facilidade para manipulação dos 
arquivos;



Menu Material – Porta Arquivos

Operações

Pastas

Lista de Arquivos



Porta Arquivos – Inserindo Arquivo

� Clicando no botão da opção arquivo uma caixa de 
seleção de arquivos é aberta:seleção de arquivos é aberta:

� Seleciona o arquivo
desejado que
encontra-se em seu
computador para
enviá-lo ao porta-
arquivos



Porta Arquivos – Manipulando Arquivos

� A partir da lista de arquivos é possível realizar 3 
ações:
� Associar arquivo à Turma;
� Editar (mudar de nome, por exemplo)
� Excluir



Porta Arquivos – Associar à Turma

� Vincula o arquivo com o tópico de aula da turma.

� Ao clicar em associar arquivo ele aparece no tópico de aula.



Menu Material – Associar Arquivo

� Esta opção é uma forma mais rápida
de adicionar o arquivo.

� Insere automaticamente no porta-
arquivos na pasta da disciplina;



Menu Material - Referências

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

� Tipos de referência: Artigo, Livro, 
Revista, Site, Outros;



Menu Material - Referências

� Ao clicar em confirmar a indicação de referência ela
aparece no tópico de aula:



Menu Atividades

� 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;

Fórum� Fórum
� Criação de discussões com a turma sobre

temas relacionados;
� Tarefas

� Possibilidade de passar atividades onde
os alunos submetem on-line e o professor 
pode ter a lista das submissões.

� Ex: Resumos, trabalhos, etc.



Menu Atividades - Avaliação

� As avaliações inseridas pelo
professor na Turma Virtual são
visualizadas no Portal Discente



Menu Atividades - Avaliação

� Visualização pelo Aluno



Menu Atividades - Enquetes



Menu Atividades - Fórum

� Criação de um Fórum de 
discussão



Menu Atividades - Fórum

� Postando no fórum….



Menu Atividades - Fórum

� Visualização da mensagens e respostas…



Menu Atividades - Tarefa

� Permite que os alunos enviem as 
tarefas na Turma Virtual ao invés de 
enviarem por e-mail.

� Cadastrar uma tarefa:



Alunos submetem os arquivos

� Na listagem de tarefas por parte do professor:



Visualizar Submissão dos Alunos

� Clicando no link da lupa é possível visualizar a � Clicando no link da lupa é possível visualizar a 
tarafa enviada do aluno;

� Caso deseje baixar todos os arquivos clique no link 
“Baixar todos os arquivos”.



Menu Configurações

� Configurar Turma
� Permissão de criação de fóruns, 

datas das avaliações, etc…

� Importação de Dados
� Importar dados das turmas

anterioresanteriores

� Permissões
� Indicar outros professores ou alunos

(monitores) para agirem como
docente na Turma Virtual;



Configurar Turma

� Nível de acesso dos alunos;
� Nível de acesso às notas;
� Datas das avaliações (importante para o total de faltas

por unidade)



Permissões

� É possível dar permissão de acesso à turma virtual 
para qualquer aluno ou outro docente;



Conclusões

� Eliminação da necessidade de criação de listas de e-
mails para divulgação da disciplina;

� Facilidade de acesso por parte dos alunos;

� Agilidade e eficácia no preenchimento do diário de � Agilidade e eficácia no preenchimento do diário de 
turma;

� Melhoria na qualidade de ensino; 

� Ferramenta institucional voltada para o propósito de 
apoio ao ensino presencial


