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1. Auto cadastro
Esta operação tem como finalidade possibilitar o cadastro do usuário

que corresponde ao discente no SIGAA. Para realizar o cadastro será

necessário que o vínculo do discente com a Instituição esteja ativo.

Não será permitido ter mais de um usuário relacionado com um

mesmo número de matrícula. O processo somente será validado se as

informações fornecidas forem iguais aos dados informados pelo aluno

no processo seletivo.

Para realizar o auto cadastro, será necessário efetuar os passos a

seguir

Passo 1

O discente deverá acessar o Link: https://sigaa.ufopa.edu.br/sigaa e surgirá

a tela abaixo. O discente deverá clicar em CADASTRA-SE.

Passo 2

Após o Passo 1, será exibida a tela que permite a inserção dos Dados
do Discente para a realização do auto cadastro, a tela seguinte será
fornecida:

https://sigaa.ufopa.edu.br/sigaa
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OBS: Quando o aluno informa o seu Nome Completo, o sistema

automaticamente gera o seu Login de Acesso ao Sistema, ficando a

critério do aluno o preenchimento da senha que necessariamente

deverá ser alfanumérica, sendo no mínimo de 06 (seis) caracteres.

Depois de inserir todos os dados necessários, clique em Cadastrar.

Em seguida, será exibida uma mensagem de sucesso confirmando o

procedimento realizado.

Atenção! Caso o discente não consiga efetuar o auto cadastro deve

procurar a Diretoria de Registro Acadêmico para verifcação dos dados

cadastrados no ato da habilitação.

2. Acesso

Acesse o endereço https://sigaa.ufopa.edu.br/sigaa, será

necessário que o mesmo informe LOGIN e SENHA cadastrado no

passo anterior, preencher corretamente o campo USUÁRIO e

SENHA.

https://sigaa.ufopa.edu.br/sigaa
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3. Recuperar Senha

Acesse o endereço https://sigaa.ufopa.edu.br/sigaa, clique em

Esqueceu sua senha:

https://sigaa.ufopa.edu.br/sigaa
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Digite seu LOGIN e o E-mail cadastrado no sistema. Um e-mail será

enviado solicitando a confirmação da recuperação de senha.

Em seguida aparecerá a seguinte tela:
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4. Portal do Discente

Após efetuar o acesso, a seguinte tela inicial do Portal do Discente

será fornecida:

Após clicar em Portal do Discente, a tela seguinte será fornecida:
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5. Atualizar Foto e Perfil
Esta funcionalidade permite que o discente atualize sua foto e suas

informações que foram previamente cadastradas no sistema que

serão exibidas em seu perfil público, disponível para visualização por

qualquer outro usuário do sistema.

Para realizar a operação, acesse o SIGAA → Módulos → Portal do Discente →

Atualizar Foto e Perfil.
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6. Meus Dados Pessoais
Esta funcionalidade permite ao usuário visualizar, no portal do

discente, seus dados pessoais cadastrados no sistema. Essas

informações constarão no diploma que será recebido ao final do curso.

Para tanto, há a possibilidade de modificar alguns dos campos já

preenchidos. No caso de haver erro em dados pessoais bloqueados, o

usuário deverá encaminhar email para dra@ufopa.edu.br para que

se realize as devidas alterações.

Somente poderão ser atualizados Via Sigaa, os seguintes dados:

Endereço, Contatos, Dados Bancários e Situação Sócio-economica.

Para realizar a operação, acesse o SIGAA → Módulos → Portal do

Discente → Meus Dados Pessoais.

A tela a seguir será exibida:

mailto:dra@ufopa.edu.br
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7. Minhas Notas
Esta funcionalidade permite que o usuário emita um relatório

contendo informações referentes ao seu curso de Graduação, como

seu Índice de Rendimento Acadêmico - IRA, as matérias que já cursou

e as principais informações referentes a elas - notas obtidas,

quantidade de faltas e a situação do discente ao fim do semestre.

Para visualizar o relatório, acesse o SIGAA → Módulos → Portal do

Discente → Ensino → Consultar Minhas Notas.



Diretoria de Registro Acadêmico -DRA

O Relatório de Notas do Aluno(a) será prontamente exibido no

seguinte formato:
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8. Atestado de Matrícula
Esta funcionalidade, permite ao discente, visualizar um relatório com

o seu atestado de matrícula.

Este relatório informará se ele encontra-se matriculado ou deferido,

nos componentes curriculares aos quais solicitou matrícula, além de

permitir a visualização da sua tabela de horários de aula.

Para gerar o atestado de matrícula, acesse o SIGAA → Módulos →

Portal do Discente → Ensino → Emitir Atestado de Matrícula.

Seguindo os passos acima descritos, a seguinte tela será gerada:
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Um código de autenticação será disponibilizado para verificar a

autenticidade do documento.

9. Consultar Histórico
Esta funcionalidade permite que o discente emita seu histórico na

Instituição, contendo seus dados pessoais, os dados do curso, e os

detalhes dos componentes curriculares já cursados, e dos que ainda

está cursando.

O histórico escolar do discente é composto por: dados pessoais,

dados do vínculo do discente, componentes curriculares

cursandos/cursando, legenda, carga horária integralizada/pendente,

componentes curriculares obrigatórios pendentes.

Para emitir o histórico, o discente deve acessar o SIGAA → Módulos →

Portal do Discente → Ensino → Emitir Histórico.

Seguindo os passos acima descritos, a seguinte tela será gerada para

que o usuário confirme o download do arquivo com o histórico:
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Atenção: A nota miníma apresentada no histórico equivale a menor

nota das avaliações, o máximo de avaliações que podem ser

cadastradas por componente curricular são 03 avaliações. A média

equivale a nota final ponderada das avaliações.

10. Emitir Declaração de Vinculo
Esta funcionalidade permite a emissão de uma declaração de vínculo,

por parte da Instituição, afirmando que, para os fins que se fizerem

necessários, o discente encontra-se devidamente vinculado a

universidade.

Para emitir a declaração de vínculo, o usuário deverá acessar o SIGAA

→ Módulos → Portal do Discente → Ensino → Emitir Declaração de

Vínculo.

Seguindo os passos acima descritos, a seguinte tela para a

confirmação da abertura ou download do arquivo será gerada:

https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_discente%3Aensino%3Adeclaracao_de_vinculo&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:imagem00008.png
https://docs.info.ufrn.br/lib/exe/detail.php?id=suporte%3Amanuais%3Asigaa%3Aportal_do_discente%3Aensino%3Adeclaracao_de_vinculo&media=suporte:manuais:sigaa:portal_do_discente:ensino:imagem00008.png
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11. Atendimento ao Aluno
Esta funcionalidade permite ao discente entrar em contato com a

Coordenação e tirar quaisquer dúvida. A mensagem de resposta será

enviada para o email, cadastrado no sistema, do usuário.

Ainda é fornecida ao discente a possibilidade de realizar o

acompanhamento da sua pergunta na tela de atendimento ao aluno.

Para entrar em contato com a coordenação, o discente deve acessar

o SIGAA → Módulos → Portal do Discente → Outros → Coordenação

de Curso → Atendimento ao Aluno.

Seguindo os passos acima descritos, a seguinte tela será gerada:
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12. Página do Curso
Esta funcionalidade direcionará o discente para a página de seu

respectivo curso, tendo acesso a documentos, calendários, turmas

destinadas ao curso, entre outros dados.

Para realizar esta operação, o usuário deverá acessar o SIGAA →

Módulos → Portal do Discente → Outros → Coordenação de Curso →

Página do Curso.

O sistema direcionará o usuário para a página do seu curso da

Instituição.

Exemplificaremos a operação com o CURSO DE CIÊNCIA DA

COMPUTAÇÃO. Veja abaixo um exemplo de como a tela será exibida:
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13. Página Principal da Turma Virtual

Esta funcionalidade permite que o discente matriculado em um

componente curricular tenha acesso à turma virtual. Nela, é possível

a interação entre professores e alunos, bem como é através dela que

atividades, fóruns, enquetes e notícias e atividades são cadastrados.

Para visualizar a turma virtual, acesse o SIGAA → Módulos → Portal

do Discente → Turmas do semestre → Componente Curricular →

Menu Turma Virtual → Turma → Principal.

Na página seguinte será visualizado a turma virtual. Utilizamos como

exemplo o Componente Curricular – Segurança da Informação

(2019.1). A tela principal da turma virtual será exibida da seguinte

forma:
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14. Página Principal da Turma Virtual

Na página principal o discente matriculado em um componente

curricular, tem acesso à turma virtual. A Turma virtual permite a

interação entre professores e alunos, bem como é através dela que

fóruns, enquetes, notícias, atividades e avaliações são cadastrados.

Facilitando a comunicação entre os participantes da turma.

Para visualizar a turma virtual, acesse o SIGAA → Módulos → Portal

do Discente → Turmas do semestre → Componente Curricular →

Menu Turma Virtual → Turma → Principal.

Agora iremos apresentar as funcionalidades do MENU TURMA

VIRTUAL.
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15. Turma Virtual – Aba Turma

Turma: nesta seção, o discente poderá acessar as principais

funções referentes à turma virtual que participa:

o Gerenciar Perfil: Permite ao aluno gerenciar um texto que

será exibido em seu perfil na turma virtual;

o Plano de Curso: Permite que o discente visualize o Plano de

Curso disponibilizado pelo docente da turma;

o Participantes: Permite ao discente visualizar uma listagem

com as informações de contato de todos os participantes da

turma virtual;

o Visualizar Programa: Permite que o discente visualize o

conteúdo do programa que será desenvolvido pelo docente no

período letivo, informando o que será ministrado para a turma;

o Fóruns: Permite ao participante da turma visualizar e

responder aos fóruns destinados para discussões sobre assuntos da disciplina, além de

visualizar avisos gerais enviados pelo docente a todos discentes da turma;

o Notícias: Permite visualizar as notícias cadastradas pelo professor para a turma.

Essas notícias também podem ser visualizadas pelos participantes no e-mail cadastrado

no sistema.

o Twitter: Nesta integração, as atividades que forem registradas na turma virtual serão

postadas para o twitter definido pelo docente, e assim os seus seguidores poderão ser

avisados rapidamente. Esta é mais uma ferramenta para melhorar a comunicação

professor-aluno através do SIGAA.
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16. Turma Virtual – Aba Alunos
Aba Alunos: Nesta seção, é permitido ao aluno verificar as

informações referentes à sua participação na turma;

 Frequência: Permite ao aluno a visualização das suas faltas

e frequência em sala da aula;

 Ver Grupo: Esta opção permite ao discente visualizar os

integrantes de seu grupo na turma;

 Ver Notas: Esta função permite ao aluno ver as notas de

suas avaliações na turma virtual;

17. Turma Virtual – Aba Materiais

Materiais: Nesta seção, o discente terá acesso às

funcionalidades correspondentes aos materiais utilizados para

o ensino da disciplina;

 Conteúdo/Página Web: Permite ao aluno visualizar as

opções de conteúdo e páginas na internet disponibilizadas pelo

docente da turma;

 Referências: Permite ao discente visualizar as referências

bibliográficas propostas pelo docente da turma virtual

relacionadas à disciplina;

 Vídeos: Disponibiliza ao aluno as referências de vídeo passadas pelo professor;

 Arquivos: Ficam arquivados todos os arquivos publicados pelo docente nos

tópicos de aula.

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:turma_virtual:portal_do_discente:menu_turma_virtual:alunos:frequencia
https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:turma_virtual:portal_do_discente:menu_turma_virtual:alunos:ver_grupo
https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:turma_virtual:portal_do_discente:menu_turma_virtual:alunos:ver_notas
https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:turma_virtual:portal_do_discente:menu_turma_virtual:materiais:conteudo_pagina_web
https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:turma_virtual:portal_do_discente:menu_turma_virtual:materiais:referencias
https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:turma_virtual:portal_do_discente:menu_turma_virtual:materiais:videos
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18. Turma Virtual – Aba Atividades

Atividades: Nesta seção, o docente da turma interage com os

participantes da turma virtual por meio de atividades a serem

avaliadas por ele para o andamento da turma;

 Avaliações: Neste tópico são visualizadas as datas e

horário das avaliações que serão aplicadas;

 Enquetes: Permite que o discente vote numa enquete,

cadastrada pelo professor, escolhendo uma das alternativas;

 Tarefas: Permite que o discente que acesso às tarefas que o docente da turma

cadastrou. Possibilita ainda o envio das mesmas para o docente e a posterior

visualização da tarefa corrigida pelo professor;

 Questionários: Nessa função, o discente é levado a responder questionários

elaborados pelo docente;

19. Turma Virtual – Aba Estatística

Estatística: Nesta seção, o discente terá acesso infográficos

correspondentes a sua situação discente, notas e linha do

tempo;

 Situação dos Discentes: Permite ao aluno visualizar

notas, aprovação, reprovação, desistência, e muitos outros

dados, enfim, um levantamento geral da eficiência dos

discentes com relação a disciplina. O sistema exibirá as

Estatísticas da Turma no gráfico em formato de pizza.

 Estatística de Notas: Esta operação possibilita que o discente consulte a

estatística de notas dos componentes curriculares. O discente poderá acompanhar a

média de suas notas, visualizando em gráficos por unidades do período letivo. Ao

acessar esta funcionalidade, o sistema exibirá as Estatísticas de Notas dos discentes

em formato de gráfico de acordo com as unidades que dividem o período letivo.

 Linha do Tempo: Disponibiliza ao aluno as referências de vídeo passadas pelo

professor.

https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:turma_virtual:portal_do_discente:menu_turma_virtual:atividades:avaliacoes
https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:turma_virtual:portal_do_discente:menu_turma_virtual:atividades:enquetes
https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:turma_virtual:portal_do_discente:menu_turma_virtual:atividades:tarefas
https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:turma_virtual:portal_do_discente:menu_turma_virtual:atividades:questionarios
https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:turma_virtual:portal_do_discente:menu_turma_virtual:materiais:conteudo_pagina_web
https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:turma_virtual:portal_do_discente:menu_turma_virtual:materiais:referencias
https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=suporte:manuais:sigaa:turma_virtual:portal_do_discente:menu_turma_virtual:materiais:videos
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20. Turma Virtual – Aba Ajuda

Ajuda: Nesta seção, pode ser exibida uma operação que dá

suporte ao usuário em relação ao funcionamento dos sistemas

e suas operações gerais.

21. Turma Virtual – Área de Trabalho

Na área de trabalho são organizadas as informações detalhadas sobre as

aulas da turma virtual, organizadas de acordo com as datas específicas. O

docente pode disponibilizar para os alunos, nesta área, suas atividades no

sistema para que sejam visualizadas pelos participantes da turma.



Diretoria de Registro Acadêmico -DRA

22. Turma Virtual – Painel de Notícias

O painel de notícias consiste na publicação de informações sobre Notícias,

Enquetes, Atividades, Avaliações e Mensagens dos Fóruns (localizado no

lado direito da tela). Neste painel, as atividades e avaliações serão

publicadas de modo que os discentes poderão visualizar os dados

cadastrados sobre as aulas ministradas.
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