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O primeiro encontro do semestre 
Coordenador e alunos

 No primeiro contato do semestre com os alunos 
ingressantes seria interessante que o coordenador além de 
apresentar o Curso e seu Projeto Pedagógico, explicasse 
que o mesmo será gerenciado pelo SIGA.

 Ressaltar a importância da consulta constante do SIGA no 
decorrer do semestre para acompanhamento das atividades.

 Salientar que fazem parte do currículo aulas e atividades 
virtuais que se relacionam com as presenciais e que 
constituem momentos  de aprendizagem significativa.

Curso Projeto 
pedagógico SIGA Aulas 

virtuais



O aluno e o SIGA

Seria interessante que um dos professores mostrasse para 
os alunos como é feito o acesso ao SIGA e como ele é utilizado no 
gerenciamento acadêmico.

É importante ressaltar o comprometimento com as aulas 
virtuais.



Como acessar o SIGA ?

• Mostrar para os alunos que 
no Portal da Metodista 
existem tutoriais sobre o 
SIGA





O SIGA passo a passo



O professor e os alunos na primeira 
aula do semestre

Apresentação do 
módulo/disciplina

SIGA

Cronograma

Aulas: presenciais 
e virtuais

Ressaltar a 
importância do 

compromisso com as 
aulas virtuais.

Salientar que os 
momentos virtuais de 

aprendizagem são 
parte integrante do 

currículo.

Orientar o aluno 
sobre as aulas e 

materiais postados no 
SIGA.

Avaliação



(...) “Propor uma disciplina semipresencial, e estimular os alunos a vivenciarem 
situações desafiadoras que causem desestabilização, promovendo a desordem na 
ordem estabelecida e implicando em nova organização, deve ser a postura do 
professor comprometido com a mudança qualitativa na educação.
Uma mudança compromissada com o projeto da construção de uma sociedade 
solidária, que busca desvelar a realidade, através de um constante movimento de 
reflexão-ação, promovendo o uso ético, crítico e criativo dos recursos da 
informática”.

WAQUIL, M.P. Uma metodologia de aprendizagem diferenciada com a 
internet: o significado desta experiência para os alunos
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