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Turma VirtualTurma Virtual



Entrar com usuário e senha



Selecione o vínculo (Servidor)



Selecione Portal do Docente



Selecione a disciplina
para acessar a Turma Virtual



Plano de Curso - Cadastrar
� Metodologia

� Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem

� Horário de Atendimento (OPCIONAL)
� Deve ser preenchido caso o docente se dispunha a 

atender aluno em determinado Horário



Plano de Curso - Cadastrar
� Metodologia

� Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem

� Horário de Atendimento (OPCIONAL)Campo onde será descrita a medodologia

� Enfatizar que deve ser preenchido caso o docente se 
dispunha a atender aluno em determinado Horário

Campo onde será descrito como serão feitas as avalições



O Horário de Atendimento é opcional



Plano de Curso –
Cronograma de Aula

� Tem que ser colocada pelo menos uma

� Pode ser inserido aula-a-aula conforme a conveniência do 
docente

� Aulas adicionadas podem ser removidas clicando no ícone 
da lixeira do lado esquerdo dos tópicos de cada aulada lixeira do lado esquerdo dos tópicos de cada aula

� Pode ser adicionado tópicos de aula TAMBÉM através do 
item TÓPICOS DE AULA no menu do lado esquerdo:
� TURMA/TÓPICOS DE AULA

� Caso seja adicionado um único tópico certificar que as 
datas de inicio e de final não comprometam um intervalo 
maior que 50% da carga horaria .



Neste momento deve-se cadastrar pelo menos uma aula
As demais podem ser inseridas posteriormente

A qualquer momento pode-se remover a aula 
clicando no ícone da lixeira



Plano de Curso - Avaliações
� Colocar pelo menos uma avaliação

� Uma para cada unidade

� Pode ser lançado a posteriori

� Observar a diferença entre SALVAR e SALVAR E ENVIAR.� Observar a diferença entre SALVAR e SALVAR E ENVIAR.



Deve-se cadastrar pelo menos uma avaliação
Uma para cada Unidade

As demais avaliações podem ser lançadas posteriormente

SALVAR: Grava no sistema mas nãoSALVAR E ENVIAR: Grava no sistema eSALVAR: Grava no sistema mas não
disponibiliza para o discente

SALVAR E ENVIAR: Grava no sistema e
disponibiliza para o discente



Frequência
� Usar comando LANÇAR FREQUÊNCIA no menu 

ALUNOS no lado esquerdo
� Alterado para o menu DIÁRIO ELETRÔNICO no dia 

25/03/2013

� Usar o calendário na coluna da esquerda para 
posicionar-se no dia desejado.

� Por padrão são disponibilizados mais dias para 
lançamento do que o da carga horária, havendo folga, 
permitindo, se for o caso o remanejamento das aulas.





O Calendário indica os dias letivosOs dias em azul indicam dias letivosO Calendário indica os dias letivosOs dias em azul indicam dias letivos



Frequência
� Todos estarão presentes por default.

� Observar a diferença entre os dois ícones na 
coluna mais a direita de cada aluno. Um marca a 
presença e o outro tira.presença e o outro tira.

� Deve-se apertar no botão GRAVAR FREQUÊCIA 
para que as frequências sejam efetivamente 
registradas.



Coluna da esquerda marca presençaColuna da direita marca ausênciaPor padrão inicial, todos estão presentes
Neste campo podem ser registradas 1 ou mais faltas



Grava as frequências no sistema
A frequência só será efetivada após o clique no botão

Remove a frequência do dia.Fará que não seja possível
lançar frequência no diaA frequência só será efetivada após o clique no botãolançar frequência no dia



Lançar Notas
� Usar comando LANÇAR NOTAS no menu ALUNOS no 

lado esquerdo
� Alterado para o menu DIÁRIO ELETRÔNICO no dia 

25/03/2013

� Há uma avaliação para cada unidade� Há uma avaliação para cada unidade

� Ao lado de cada unidade existe um botão verde que indica 
a possibilidade de inclusão de mais um componente na 
nota:

� Mais uma avaliação (pode ser lançada no plano de curso).
� Ou uma atividade (trabalho – em grupo ou individual).

� O docente pode, a qualquer tempo incluir o alterar a nota 
de qualquer componente. Desde que haja 
CONSOLIDADAÇÃO.



Notas das Unidades

Botões de comandos
Disponíveis também no rodapé da página



Acrescenta mais um
Componente à nota da unidade

Remove um
Componente à nota da unidade



Faltas calculadas pela página de frequêciaComando para confirmar as faltas

Confirma todas as faltas



Lançar Notas
� O campo de prova final só estará disponível para 

àqueles que não obtiveram a média 7.

� A seta verde consolida as faltas.

� Observar a função (diferenças) dos botões de:
� SALVAR� SALVAR

� SALVAR E OCULTAR

� CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

� FINALIZAR.



Grava as notas no sistema
Permite alterações posteriores

Grava as notas no sistema
Permite alterações posteriores

Oculta as notas dos alunos

Grava as notas no sistema
Não permite mais alterações

Notas ainda não lançadas podem ser digitadas

Grava as notas no sistema
Não permite mais alterações

Nenhuma nota pode ser mais de digitada
“Fecha a caderneta”



Grupos
� Configurar quantos grupos a turma pode ter.

� Em atividades em grupo não é possível aluno que não 
pertence a nenhum grupo poste alguma resultado de 
alguma atividade.

� Tem que arrastar cada aluno sem grupo para o seu 
respectivo grupo.

� As setinhas da parte superior/inferior da lista do 
pessoal sem grupo serve para facilitar o acesso do 
recurso de arrastar/soltar. 





Configurar quantos grupos a turma pode ter.



Para colocar um aluno no grupos
deve-se arrastar o nome…

…para um dos grupos da coluna
direita



A seta facilita a visualização dos
alunos sem grupo



Atividades
� Aqui podem ser colocadas além de avaliações, 

trabalhos, questionários e enquetes.

� Avaliações:
� Cadastrar Data de Avaliação.

� Descrição� Descrição

� Data 

� Hora

� A tarefa pode ser alterada (ícone de edição) ou removida 
(ícone da lixeira).





Acessa a tela de cadastro
uma nova tarefa

Botões para: Avaliar,
Editar e Excluir uma tarefa



Atividades
� Tarefas:

� Cadastrar tarefa
� Título

� Texto Descritivo

� Apontar se for em grupo ou não� Apontar se for em grupo ou não

� Definir o tipo

� Envio de Arquivo

� Texto

� Trabalho off-line



Título e descrição da 
atividade

Pode-se acrescentarPode-se acrescentar
um arquivo com
descrições mais

detalhadas

Tipo de tarefa:
Envio de Arquivo

Texto
Trabalho off-line



Atividades
� Observar se será permitido um único envio ou se o 

discente poderá reenviar o texto ou arquivo.

� Definir se será permitido um único envio ou se o 
discente poderá reenviar o texto ou arquivo.

� Definir os dias/horários de abertura e fechamento do 
trabalho.

� O discente pode escolher se haverá ou não nota para 
a tarefa
� Em caso positivo, deverá dar uma abreviação e dizer a 

qual unidade essa nota comporá



Indicação de qual tópico
de aula a tarefa está associada

Configurações da Tarefa:
Permitir um novo envio depois de 

aluno já ter enviado uma
primeira vez

Estabelece horários limite
para envio da tarefa.

Notifica os dicentes por e-mail



Indica se a atividade terá ou não uma nota

Em caso positivo, deve-se colocar uma
abreviação. Isso facilitará a identificação no

momento do lançamento de uma nota na planilha
Deve-se indicar qual a unidade será

atribuida nota da atividade



Notícias
� Este é o canal de comunicação entre o 

discente/docente

� Acesso através do menu TURMA

� Cadastrar notícia� Cadastrar notícia

� Título

� Texto
� Texto pode ser formatado

� IMPORTANTE:
� Notificar os alunos por e-mail



Histórico de Notícias

Cadastro de uma nova notícia



Título e Texto da 
Notícia

Quando marcada, esta opção
envia e-mail com a notícia
para todos os discentes





Indica como o aluno verá turma:
-Em três colunas

- Em opções através de um menu

Indica se o discente pode
criar fórum e enquetes



Indica como se trata as componentes
das notas de cada unidade:

- Média ponderada
- Média Aritmética

- Soma das avaliações

Tamanho máximo dos arquivos
que os alunos podem enviar

nas atividades
Datas de fim de

unidade



Visualizar como aluno
� Com essa opção o docente pode ver como ficou a 

turma virtual fazendo o papel de um discente

� Com isso é possível:

� Ver como ficou a turma sem as opções específicas � Ver como ficou a turma sem as opções específicas 
dos docentes

� Certificar que trabalhos, atividades, notas e 
frequência foram colocadas corretamente


