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Ata de Reunião 

 

Ata de Reunião n°: 034 /2015  

Realizada em: 25/02/2015 Hora de Início: 08h e 15 min 

      Hora de Término: 17h e 30 min 

                         26/02/2015 Hora de Início: 08h e 15 min 

     Hora de Término: 17h e 00 min 

 

Sistema: Sistemas Institucionais Integrados de Gestão - SIG 
Módulo: Portal Docente 

Local: Campus Viamão 

Coordenador de Implementação: Fabio Júnior Oliveira de Barros 

Analista do módulo Protocolo: Felipe Cervi, Paraguassu dos Santos Cardoso 

Objetivo: Capacitação do Portal docente em Viamão. 

Participantes: 

Nome do Participante Empresa / Área 

Felipe Cervi AVMB 

Paraguassu dos Santos Cardoso AVMB 

Maria do Carmo Alves de Oliveira PROEN 

Ana Paula Colares Flores Moraes PROEN 

João Carlos Medina Neto Campus Viamão 

Bryan Aislan Zinn DTI 

Nilo Barcelos Alves Campus Osorio 

Andreia Pereira Pedroso PROEN 

Anelise Schutz Dir.Ens./Viamão 

Felipe Alcantara Gomes Dir.Plan./Viamão 

Carlos Edgar Sander Dir.Plan./Viamão 

Sergio Wesner Viana Campus POA 

Alessandra Aragon Nevado Reitoria 

Carlos Roberio Garay Correa Campus Canoas 

Mara Lisiane Sievert DTI 

Denirio Itamar Lopes Marques  Dir.Ens./Viamão 

Claudio Henrique Kray Campus Restinga 

Mariana Becker Gomes  Dir.Ens./Viamão 

Jesse Alencar da Silva Dir.Ens./Viamão 

Edgardo Alfredo Herrera Cespedes Campus Viamão 

Silvia Regina Grando Campus Feliz 
 

Enviar cópias para: 

Claudia Schiedeck Soares de Souza 

Aldiocir Dalla Vechia 
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Assuntos Abordados: 

O Treinamento deu inicio a fala do analista Felipe Cervi, apresentando os responsáveis do SIGAA, 

bem como o objetivo do treinamento com relação às atividades a serem realizadas nos dois dias. Em 

seguida passou a palavra ao Analista Paraguassu que explicou de uma maneira geral os subsistemas do 

ambiente SIG. Dos que foram apresentado, salientou o SIGAdmin onde falou da importância desse 

módulo estar devidamente configurado e com os papéis de cada usuário implantado para o bom 

funcionamento dos módulos do sistema. 

Após, o analista Felipe iniciou a apresentação e demonstração do funcionamento do módulo 

Técnico do SIGAA, bem como o fluxo de processo e regras de prioridades de cadastros de estruturas e 

configurações de parâmetros. Logo apresentação, os docentes e os âncoras foram cadastrando as 

estruturas e situações tendo como referencia os PPC´S. Pois a partir dessas configurações e cadastros 

que seria refletido no Portal do Docente. As atividades dentro do módulo Técnico foram realizadas pelo 

período da manhã e finalizado ao inicio do turno da tarde do primeiro dia. 

Na segunda parte do treinamento, foi apresentado no período da tarde pelo analista Paraguassu o 

Portal Docente. Onde foram exibidas as principais funcionalidades, bem como a turma Virtual que tem 

como objetivo do cadastro do plano de curso, conteúdo programático, registros de aulas extras entre 

outras. 

Outro item mostrado foi a do “Aluno” onde o docente pode lançar a frequência diretamente em uma 

planilha de controle com todos os discentes, ou então em forma de um calendário que contem os registros 

das aulas semanais mês a mês. Ainda no item aluno, permite que o docente registre as notas de cada 

discente, do mesmo modo que gerenciar grupos de aulas e atividades. 

Seguindo no próximo item “Diário Eletrônico”, permitindo que possa visualizar o diário de turma, o 

conteúdo programado, lista de presença e o mapa da frequência, assim como os demais itens Materiais, 

Atividades, Configurações. No segundo dia de treinamento pela parte da manhã os docentes puderam 

lançar os dados: como Notas, frequências e consolidações de turmas. Além disso, executar todas as 

funcionalidades que o portal docente permite. 

 

 

 

 

Pendências Anteriores: 

Ata n° Item Assunto Responsável Situação 
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Pendências remanescentes e providências futuras: 

Ata n° Item Assunto Responsável Situação 

     

 




