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Ata de Reunião 

 

Ata de Reunião n°: 037 /2015  

Realizada em: 08/04/2015 Hora de Início: 08h e 30 min 

      Hora de Término: 12h e 00 min 

 
Sistema: Sistemas Institucionais Integrados de Gestão - SIG 

Módulo: SIGAA – Ambientes Virtuais 

Local: Webconferência  

Coordenador de Implementação: Fabio Júnior Oliveira de Barros 

Analistas do módulo: Felipe Cervi, Paraguassu dos Santos Cardoso 

Objetivo: Capacitação do Módulo Ambientes Virtuais. 

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 

Alexandre Vasconcelos Leite DTI 

Bryan Aislan Zinn DTI 

Mara Lisiane Sievert DTI 

Dario Alberto Alves Bezerra Campus Viamão 

Alexsander Lemos Ferreira Campus Viamão 
 

 

Enviar cópias para: 

Claudia Schiedeck Soares de Souza 

Aldiocir Dalla Vechia 

 

Assuntos Abordados: 

Por solicitação do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, houve um atraso na inicialização da 

Webconferência, pelo fato de que alguns participantes terem problemas técnicos de conexão. Nisso o 

treinamento teve seu começo às 9h e 50min. 

O analista Felipe ancorou a capacitação e dando como inicio falou sobre os objetivos do Módulo 

Ambientes Virtuais, que seria a apresentação e o desenvolvimento das funcionalidades em conjunto com 

os participantes. 

Assim, o analista Felipe iniciou a apresentação e demonstração do funcionamento do Módulo, bem 

como o fluxo de processo e regras de prioridades de cadastros e configurações necessárias. Explicou 

sobre o papel de Gestor do Módulo Ambientes Virtuais. Também foram comentados quais os usuários 

podem criar comunidades virtuais e o tipo de comunidade, que podem ser Privado, Moderado ou Público. 
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Para cada tipo escolhido terá um reflexo nos portais do SIG, visual ou não. 

Na visualização das funcionalidades do Módulo como gestor, foram expostos os objetivos de cada 

item. Já como criador e/ou administrador de uma comunidade virtual, a demonstração dos itens que 

compõem o portal e a finalidade destes, objetivando uma melhor interação de cada participante.  

Durante a apresentação, os participantes foram exercitando o conhecimento adquirido e conforme 

as dúvidas surgiam, iam sendo sanadas. O Sr. Alexandre perguntou sobre, como este Módulo poderia 

auxiliar os professores e alunos, como por exemplo: os vínculos entre as atividades, notas e participação 

ou frequência. O analista Paraguassu explicou que o Módulo Ambientes Virtuais trabalha como um 

Módulo de interação extracurricular ou com grupo de pessoas que tenham interesse de tratar certos 

assuntos, Assim, não tem ligação com as turmas geradas nos respectivos níveis de ensino, como por 

exemplo: A disciplina de Português do curso Integrado. Para este caso há nos portais do SIG (Portal 

Docente e Portal Discente) as Turmas Virtuais, este atenderia a demanda perguntada pelo Sr. Alexandre. 

Ainda foi comentado pelo analista Paraguassu que, outra instituição em que faz uso SIG, utiliza os 

Módulos Ambientes Virtuais para os alunos monitores de turma dos cursos técnico integrado, trocando 

informações e documentos, marcam reuniões, entre outras atividades. 

Desta forma, o Sr. Alexandre comentou que na instituição existem comitês em que há encontros 

periódicos. Neste sentido, o Módulo Ambientes Virtuais viria a atender a estas interações, como marcação 

de reuniões, documentos relativos às atividades desenvolvidas e discutidas pelo comitê, etc. 

No final, os analistas da AVMB se colocaram a disposição para qualquer dúvida pertinente a 

apresentação e treinamento e disponibilizaram no ambiente de testes do Instituto, usuários e situações 

para que os participantes desenvolvessem atividades propostas pelo treinamento. 

 

Pendências Anteriores: 

Ata n° Item Assunto Responsável Situação 

     

 

Pendências remanescentes e providências futuras: 

Ata n° Item Assunto Responsável Situação 

     

 


