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Material de apoio – 
Módulo Professor

Tutorial
https://wiki.ifsc.edu.br/mediawiki/index.php
/PROEN

Vídeos
https://moodle.ifsc.edu.br/

https://wiki.ifsc.edu.br/mediawiki/index.php/PROEN
https://wiki.ifsc.edu.br/mediawiki/index.php/PROEN


  

Dúvidas/Solicitaçöes

● deia@ifsc.edu.br
– Diretoria De Estatistica E Informaçöes 

Academicas

mailto:deia@ifsc.edu.br


  

Tutorial



  



  

Tela de Login



  

Escolha do Vínculo



  

Minhas turmas no semestre



  

Ambiente do SIGAA



  

Considerações

● Verificar se tem acesso ao ambiente 
SIGAA

● Se todas as unidades curriculares estão 
disponíveis

● Horário de cada unidade está correto?
● Início e fim de cada unidade?
● Frequência: registrar até a próxima aula



  

Plano de Ensino

● Campos obrigatórios
– Metodologia
– Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem
– Objetivos/Compëtencias
– Cronograma de Aulas
– Avaliação
– Referëncias



  

Módulo Aluno

● Orientações para alunos
– Notificações de Ocorrëncias
– Consultar e responder notificação de 

ocorrëncias
– Consultas

● Relatórios
– Relatórios DAE
– Relatórios CDP
– Notificações Acadëmicas



  

Módulo Aluno

● Orientações portal Discente
– Acessar sistemas acadëmico – SIGAA
– Ensino
– Ensino – Rematrícula On-Line
– Ensino – Cancelamento de Matrícula em 

Componente Curricular
– Pesquisa
– Extensão



  

Tela Inicial SIGAA

● Para acessar ao SIGAA, acesse 
sigaa.ifsc.edu.br e insira seu login e senha 
institucional. 



  

Depois disso, de acordo com 
o Perfil que lhe foi atribuído, 

você terá acesso a um ou 
mais módulos do sistema. Os 

módulos que você tem 
acesso aparecerão na cor 

azul. 



  



  

Notificações de Ocorrências

● A Notificações de Ocorrências referentes aos alunos, 
são cadastradas pelo docente e enviadas ao Núcleo 
Pedagógico por meio do Diário Eletrônico da Turma. O 
Núcleo Pedagógico visualiza e deve responder as 
ocorrências ao docente.

● Notificar Ocorrências

● O docente acessa o diário eletrônico da turma que 
desejar, clica em Notificar Ocorrência e poderá 
cadastrar uma nova ocorrência ou listar ocorrências já 
cadastradas anteriormente. 



  



  

A mesma ocorrência poderá 
ser cadastrada para um ou 

mais alunos da turma. 



  

Consultar e Responder 
Notificação de Ocorrências

● Para visualizar as ocorrências notificadas 
pelos docentes, o profissional com o Perfil 
Núcleo Pedagógico deverá acessar a aba 
"Alunos" e clicar em Notificações de 
Ocorrências enviadas para o núcleo 
pedagógico. 



  



  

Depois disso, é só selecionar 
os critérios de busca 

desejados



  

Para responder as 
ocorrências é necessário 

clicar na seta em verde, no 
lado direito da ocorrência, 

inserir a resposta e clicar em 
confirmar. 



  



  

Consultas

● O sistema disponibiliza algumas consultas 
gerais, que podem ser efetuadas 
acessando a aba Consultas. Selecione o 
tipo de consulta desejada. 



  

Relatórios DAE

● O sistema disponibiliza duas abas de 
relatórios: Relatórios DAE e Relatórios 
CDP, cada uma com diversas opções. 

● Opção "Alunos" - "Listagens": 



  

Opção "Alunos" - "Ativos e 
Matriculados": 



  

Acessar Sistema Acadêmico - 
SIGAA

● Orientações Portal Discente
● Se for o seu primeiro acesso e você ainda 

não possuir cadastro no SIGAA, você deve 
efetuar o seu cadastro clicando em 
"Cadastre-se". 



  



  

Acessar Portal do Discente
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