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1 O SIGAA 
 

 

O Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) é o espaço 

virtual da UNILA no qual se faz o gerenciamento de componentes curriculares de 

cursos de graduação e de programas de pós-graduação, assim como a reunião de 

dados relativos ao ensino, à pesquisa e à extensão em nossa universidade. 

Para as(os) estudantes, na prática, o SIGAA permite o acompanhamento de 

toda vida acadêmica, tais como notas, frequência, participação em monitorias de 

graduação, em ações de extensão, em projetos de iniciação científica, entre outras 

possibilidades.  

Já o ambiente “Turma Virtual”, dentro do SIGAA, permite que docente e 

discentes possam interagir (por mensagens, em fóruns e enquetes) e compartilhar 

documentos (plano de ensino, cronograma das aulas, referências básicas e de 

enriquecimento, etc.). 

Para acessar o sistema, a(o) estudante que ainda não tiver seu cadastro no 

SIGAA, deverá fazê-lo clicando sobre a expressão “Cadastre-se”, encontrada na parte 

inferior da tela, como mostra a Figura 1.  

                                  

 

Figura 1: Tela de abertura e de identificação para acesso ao SIGAA da UNILA 

mailto:https://sig.unila.edu.br/sigaa/verTelaLogin.do
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 Depois de concluído o cadastro, será preciso retornar a essa tela inicial e 

informar seu “nome de usuário” e a “senha” cadastrada. Daí em diante, o 

procedimento será sempre este: identificar-se para ter acesso a todas as 

funcionalidades do SIGAA. 

 

Figura 2: Tela de abertura e de identificação para acesso ao SIGAA da UNILA 

 

  

Escreva seu “nome de 

usuário” e sua senha e 

clique em “Entrar” 
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2 A TURMA VIRTUAL NO SIGAA 

  

A Turma Virtual do SIGAA, como dito na seção anterior, permite a interação e 

o compartilhamento de documentos entre docente e discentes. Trata-se, portanto, de 

uma ferramenta que pode contribuir para que a relação ensinar-aprender se estenda 

para além do espaço/tempo da sala de aula presencial. 

A cada componente em que a(o) estudante encontra-se matriculada(o), há uma 

Turma Virtual correspondente. Por isso, é preciso atenção na hora de selecionar a 

turma virtual que ela(e) deseja acessar. 

 

2.1 Como acessar uma Turma Virtual? 

 

 O início do processo se dá pela identificação na porta de entrada do SIGAA, 

digitando o “usuário” e a “senha” cadastrados, como demonstrado na seção 1. Isso 

feito, dentro do Portal Discente, serão encontradas diversas opções para navegação: 

Ensino, Pesquisa, Extensão, Monitoria, entre outros. Confira: 

 

 

Figura 3: Tela de abertura do Portal Discente do SIGAA da UNILA 
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Para acessar a Turma Virtual desejada será preciso selecionar o componente 

curricular (campo destacado em vermelho) ao qual a turma está relacionada. Em 

nosso exemplo, a(o) estudante está matriculada(o) em 5 componentes. Clicando 

sobre o título do componente (link em azul), ela(e) terá acesso à Turma Virtual de cada 

um deles. 

 

  

Figura 4: Relação de componentes de uma(um) estudante na tela de abertura do Portal Discente  

 

Vale a pena destacar também que nessa mesma tela inicial, na lista “Minhas 

Atividades”, é possível verificar as principais notícias relacionadas às turmas virtuais 

dessa(e) estudante. No exemplo acima, observe que há uma atividade a ser 

desenvolvida pela(o) discente no componente curricular “Libras II”. 
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Ao clicar sobre o nome de um dos 5 componentes – em nosso exemplo, “Libras 

II – a nova tela que se abre contém muitas informações e opções de navegação para 

a(o) estudante. Veja: 

 

 

Figura 5: Exemplo de tela principal de uma Turma Virtual  

 

 

 

 

Na lateral esquerda da tela: 

 

Menu “Turma Virtual”, com 

variadas opções (Principal, 

Perfil, Plano de Ensino, 

Participantes, Fóruns etc.) 

 

No centro da tela: 

 

Conjunto de informações 

relacionadas à opção que foi 

selecionada no menu 

“Turma Virtual”  

 

No exemplo acima, as 

informações visualizadas 

são da opção menu “Turma 

Virtual” -  “Principal” 

 

Na lateral direita da tela: 

 

Resumo das informações 

essências da Turma 

Virtual, em forma de 

tópicos 
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3 OPÇÕES DO MENU “TURMA VIRTUAL”  

  

 No interior de cada Turma Virtual, a(o) discente tem variadas opções de 

consulta, interação e realização de atividades. A seguir, detalhamos os pontos mais 

relevantes para o dia a dia da(o) estudante. 

 

3.1 Notícias da Turma Virtual 

 

 Na Turma Virtual, a(o) docente conta com a possibilidade de cadastro de 

notícias, ou seja, mensagens para toda a turma.  

É preciso saber que a última notícia cadastrada irá ser apresentada na tela 

principal de acesso da Turma Virtual. No entanto, para verificar o conteúdo das demais 

notícias cadastradas para a turma, a(o) discente deverá acessá-lo clicando sobre o 

título das mensagens criadas pela professora ou pelo professor.   

 

 
 

Figura 6: Exemplo de tela que mostra notícia cadastrada em uma Turma Virtual  

Caminho: Menu Turma Virtual > Turma > Notícias 
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3.2 Fóruns da Turma Virtual  

 

 Outra opção de comunicação e discussão de ideias da Turma Virtual ocorre 

pelos “Fóruns”. Nele, a(o) docente e as(os) discentes da turma podem interagir por 

meio dos tópicos de debate criados. 

 Para acessar os Fóruns que foram cadastrados, a(o) discente deverá seguir o 

caminho Menu Turma Virtual > Turma > Fóruns e clicar no link em destaque (azul), 

como se verifica na imagem abaixo. 

  

  

Figura 7: Exemplo de tela contendo Fórum cadastrado por uma(um) docente na Turma Virtual  

 

3.3 Consulta de notas e de frequência na Turma Virtual 

 

 Na aba “Alunos”, no menu “Turma Virtual”, a(o) discente pode consultar tanto 

sua frequência quanto suas notas já lançadas pela(o) docente responsável pelo 

componente curricular. Basta seguir o caminho:  Menu Turma Virtual > Alunos > 

Frequência OU Menu Turma Virtual > Alunos > Ver Notas. 

 A título de ilustração, na próxima página, inserimos uma tela que mostra o menu 

e as informações da tela de um “Estudante Teste”. 
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Figura 8: Visualização de notas e frequência na Turma Virtual 
 

 

3.4 Consulta de materiais de estudo na Turma Virtual 

 

 Ao cadastrar as informações na Turma Virtual de seu componente curricular, 

a(o) docente poderá incluir referências e/ou documentos que podem apoiar as(os) 

estudantes em seu processo de aprendizagem e/ou enriquecer o conteúdo de suas 

aulas.  

Para acessar os materiais que foram disponibilizados e/u indicados por sua 

professora ou seu professor, basta seguir o caminho: Menu Turma Virtual > Materiais. 

 Na opção “Materiais” há variadas possibilidades:   

 “Conteúdo/Página Web”, quando a(o) docente disponibiliza um link de 

acesso a material externo ao SIGAA; 

 “Referências”, para os casos em que há indicação de livros, artigos, 

reportagens, entre outros; 

 “Vídeos”, para assistir on-line ou baixar e assistir off-line; 

 “Arquivos”, nas situações em que textos, apostilas, por exemplo, são 

inseridos para estudo ao longo do desenvolvimento do componente. 
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As imagens abaixo, ilustram telas com a apresentação de “Referências” e 

“Arquivos” cadastrados pela(o) docente.  

 

Figura 9: Visualização de “Referências” cadastradas por uma(um) docente na Turma Virtual 
 

 

Figura 10: Visualização de “Arquivos” cadastrados por uma(um) docente na Turma Virtual 
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3.5 Realização de Atividades na Turma Virtual 

 

Na aba “Atividades”, no “Menu Turma Virtual”, a(o) discente terá acesso a todas 

as atividades (avaliativas ou não) que foram cadastradas pela(o) docente para a 

turma. 

Há 4 opções de atividades: 

 Avaliações: tópico que registra as datas e os 

horário das avaliações que serão realizadas; 

 Enquetes: demanda que solicita à(ao) discente a 

votação em uma enquete, escolhendo uma das 

alternativas cadastradas pela(o) docente; 

 Tarefas: propostas inseridas pela(o) docente 

para o acesso da turma. As respostas enviadas 

são avaliadas e há a posterior liberação para 

visualização, pela(o) estudante, da correção ou 

dos comentários feitos pela(o) docente; 

 Questionários: demanda direcionada para que 

a(o) discente responda a questionários 

elaborados pela(o) docente. 

 Para ter acesso às atividades de sua Turma Virtual, basta seguir o caminho: 

Menu Turma Virtual > Atividades.  

A título de ilustração, observe, a seguir, duas telas com atividades cadastradas. 

 

 

Figura 12: Exemplo de “Tarefa” cadastrada como “Atividades” na Turma Virtual 

 

Figura 11: Opções de 
atividades na Turma 

Virtual 
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 Na Figura 12 é possível verificar que a(o) docente cadastrou 1 tarefa, já 

respondida pela(o) estudante, mas ainda não corrigida.  

Se, por acaso, depois de enviar a resposta à tarefa, a(o) discente desejar rever 

seu trabalho, basta clicar no ícone que representa uma folha de papel         . Assim 

que a tarefa for avaliada, um novo ícone será visualizado: o de um check verde       .. 

Por fim, nas situações em que a tarefa ainda não foi respondida, o ícone que aparece 

é de um caderno com uma seta verde       , alertando à(ao) discente que é preciso 

clicar e enviar a sua resposta dentro dos prazos de entrega indicados na tela. 

 

 

Figura 13: Exemplo de “Enquete” cadastrada como “Atividades” na Turma Virtual 

 

Na Figura 13, pode-se verificar que a(o) docente de Libras II cadastrou uma 

enquete que deve ser respondida até às 23h59min do dia 13/10/2020. Para votar, 

basta clicar sobre o check verde           .  

 

 No encerramento deste Manual, recomendamos que você 

se inscreva no Canal EaD UNILA e assista aos videotutoriais 

especialmente preparados para apoiá-la(o) na navegação pela 

Turma Virtual do SIGAA. 

 Bons estudos!  

 

mailto:https://www.youtube.com/channel/UCxz9AYvewUMR7vGhr1AT8Wg?view_as=subscriber

