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Esta funcionalidade permite ao docente preencher o plano de ensino necessário para 

todas as turmas no início do semestre. O plano de ensino possibilita uma visão da trajetória e 

todo o perfil da disciplina. Sua leitura atenta facilitará o desenvolvimento correto das várias 

fases e mostrará também a metodologia, os procedimentos de avaliação da aprendizagem e os 

tópicos complementares que deverão ser trabalhados na disciplina. 

Você deve acessar o SIGAA (https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa) com seu usuário e senha e, 

na tela inicial do Portal do Docente, clicar no componente curricular da área Minhas turmas no 

semestre no qual deseja trabalhar (Figura 1). 

 

Figura 1: Turmas do docente no semestre 

Ao clicar no componente curricular desejado, o sistema exibirá a tela principal da turma 

virtual com todas as suas funcionalidades disponíveis. Nas opções do lado esquerdo (quando a 

visualização é em três colunas), você deve acessar Menu Turma Virtual -> Turma -> Plano de 

Ensino (figura 2). 

 

Figura 2: Plano de Ensino 

https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa
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Os dados que você informará no formulário da tela seguinte são uma previsão do que 

será passado à turma e podem ser alterados no decorrer do período letivo. Você irá preencher: 

• Metodologia de Ensino e Avaliação: Aqui você deverá informar a Metodologia 

que será utilizada, os Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem e o 

Horário de atendimento direcionado ao componente curricular da turma; 

 

Figura 3: Metodologia de Ensino e Avaliação 

• Cronograma de Aulas: O cronograma permite descrever o que será ministrado 

em cada aula. Você deverá inserir a Data Inicial, a Data Final, uma breve 

Descrição e, se desejar, o Conteúdo do cronograma de aula que será cadastrado 

para os dias informados. Clique no botão Adicionar Tópico quando finalizar. 

Repita o procedimento até cadastrar todos os tópicos. Logo abaixo do 

formulário do cronograma, os tópicos cadastrados serão exibidos com os 

respectivos ícones Alterar Tópico de Aula e Remover Tópico de Aula. Caso 

deseje alterar ou remover um tópico, basta clicar no devido ícone; 

 

Figura 4: Cronograma de Aulas 

• Avaliações: Aqui você deverá cadastrar as datas das avaliações que serão 

realizadas para a disciplina em questão. Para cadastrar uma avaliação, você 

deverá informar a Descrição, optando pelas possíveis descrições listadas. Será 

necessário também informar a Data e Hora em que será realizada a avaliação. 

Feito isso, clique em Adicionar Avaliação. Irá repetir o procedimento, podendo 

alterar ou remover as avaliações adicionadas, da mesma forma mostrada no 

Cronograma de Aulas; 
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Figura 5: Avaliações 

• Referências: Indique referências para materiais que auxiliarão os alunos no 

aprendizado do conteúdo a ser ministrado. Para adicionar algum material, 

assinale o Tipo entre Livro, Artigo, Revista, Site ou Outro. Se o material for um 

livro, poderá ser consultado no acervo da biblioteca do seu campus. 

 

Figura 6: Pesquisar livro no acervo 

Na tela seguinte, preencha os campos de busca no acervo da biblioteca e clique 

em Pesquisar. 

 

Figura 7: Pesquisando no acervo da biblioteca 

No quadro de resultados, clique em Selecionar no livro desejado. 

 

Figura 8: Selecionado o livro 
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O sistema irá retornar para a tela do Plano de Ensino para que você finalize a 

inserção do livro. Preencha o Tipo da Referência (Básica ou Complementar) e 

clique em Adicionar Referência. 

 

Figura 9: Adicionando um livro da biblioteca 

Se o livro desejado não existir no acervo ou se o seu campus não tiver a 

biblioteca implantada no SIGAA, você ainda pode inserir o material clicando na 

mensagem da figura 10, presente na tela de pesquisa no acervo. 

 

Figura 10: Cadastrar livro sem associar à biblioteca 

Dependendo do tipo de material que você selecionar, o sistema irá solicitar mais 

ou menos informações. Uma informação que será sempre obrigatória para 

todos os tipos é o Tipo de Referência, que pode ser Básica ou Complementar. 

Sempre que terminar o preenchimento de um material, clique em Adicionar 

Referência. Os materiais adicionados ficarão listados abaixo do formulário de 

cadastro e divididos em materiais básicos e complementares. 

 

Figura 11: Materiais adicionados 
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Pode observar os mesmos ícones de alterar e remover na figura acima. Além 

deles, você pode observar uma seta para baixo, que irá transformar o material 

de básico para complementar, e uma seta para cima, que irá transformar de 

complementar para básico. 

Após a finalização do preenchimento do Plano de Ensino, você terá os seguintes botões 

disponíveis. 

 

Figura 12: Botões da tela do Plano de Ensino 

Você deve usar o Salvar quando for interromper o cadastro e continuar em momento 

posterior. Neste momento, o sistema identifica que o Plano de Ensino ainda está pendente. Caso 

tenha finalizado o preenchimento, você deve clicar em Salvar e Enviar. O sistema irá fazer uma 

série de verificações e, se não houver nenhum problema com as informações, seu Plano será 

salvo e não estará mais pendente. Mesmo tendo clicado em Salvar e Enviar, qualquer alteração 

será permitida no futuro. 

O botão Gerenciar Outros Planos serve apenas que você acesse diretamente a tela do 

Plano de Curso das suas outras turmas. Se você clicar neste botão, o sistema irá informar que os 

dados ainda não salvos do Plano de Ensino no qual estava trabalhando serão perdidos. 


