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Esta funcionalidade permite que o docente disponibilize vídeos para os alunos da turma 

virtual. Esses vídeos serão exibidos na listagem das aulas, dentro de seu respectivo tópico. 

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 -> Materiais -> Vídeos 

(figura 2). 

 

Figura 2: Porta-Arquivos 

  

https://sigaa.ifal.edu.br/sigaa
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1. CADASTRAR VÍDEO 
Ao acessar a funcionalidade, o sistema irá exibir a seguinte tela. Clique em Cadastrar 

Vídeo. 

 

Figura 3: Tela principal dos vídeos 

Será aberta uma tela com o formulário para você preencher os seguintes dados do 

vídeo: 

• Título: Informe um título para o vídeo; 

 

Figura 4: Título do vídeo 

• Descrição: Digite uma descrição sobre o vídeo; 

 

Figura 5: Descrição do vídeo 

• Tópico de Aula: Selecione o tópico de aula ao qual o vídeo será associado; 

 

Figura 6: Tópico de aula do vídeo 

• Localização do Vídeo: Indique a origem do vídeo que deseja inserir, optando entre 

as opções Enviar do Seu Computador, Link Externo (Ex: YouTube) ou Enviar do 

porta-Arquivos (consulte o capítulo Associar Vídeo à Turma do manual Portal do 

Docente – Porta-Arquivos). Ao indicar um vídeo localizado na Internet, o sistema irá 

exibi-lo dentro da turma virtual. Caso o site informado não seja reconhecido, o 

sistema o exibirá como um link encaminhando o usuário para uma página externa; 
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Figura 7: Localização do vídeo 

• Arquivo: Este campo só irá aparecer se você indicou no item acima que o vídeo será 

enviado do seu computador. Clique em Escolher arquivo para buscar o vídeo no seu 

computador; 

 

Figura 8: Arquivo do computador 

• Link: Este campo só irá aparecer se você indicou que o vídeo será externo, ou seja, 

um link da Internet. 

 

Figura 9: Link do vídeo 

• Forma de Exibição: Este campo só irá aparecer se você indicou que o vídeo não será 

um link externo. Selecione de que forma o vídeo será exibido nos tópicos de aula. 

Se você marcar Nova Janela, o sistema irá abrir uma nova janela do navegador para 

exibir o vídeo. Se marcar Player Interno, o vídeo será exibido na mesma página 

principal da turma virtual; 

 

Figura 10: Forma de exibição do vídeo 

• Resolução (em pixels): Este campo só irá aparecer se você indicou no item anterior 

que a forma de exibição será Player Interno. Informe qual será a resolução em pixels 

do vídeo inserido; 

 

Figura 11: Resolução do vídeo 

• Notificação: Indique se deseja que os alunos sejam notificados por e-mail sobre a 

inclusão do vídeo na turma; 

 

Figura 12: Notificar sobre vídeo por e-mail 

• Criar em: Selecione as outras turmas ministradas por você para também receberem 

o vídeo. É importante ressaltar que, para cadastrá-lo em mais de uma turma, elas 

precisam ter o tópico de aula com o mesmo título. 
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Figura 13: Outras turmas para associar ao vídeo 

Clique em Cadastrar para finalizar a operação. O sistema irá exibir uma mensagem de 

sucesso: 

 

Figura 14: Vídeo cadastrado com sucesso 
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2. ALTERAR VÍDEO 
Se desejar alterar as informações de um vídeo cadastrado, acesse a funcionalidade e 

clique no ícone Alterar Vídeo (figura 15). 

 

Figura 15: Ícone Alterar Vídeo 

A seguinte tela será gerada: 

 

Figura 16: Tela de alteração de vídeo 

Os dados disponíveis para alteração serão semelhantes aos apresentados no cadastro. 

Após realizar as modificações desejadas, clique em Alterar. 
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3. REMOVER VÍDEO 
Se desejar remover um vídeo cadastrado, acesse a funcionalidade e clique no ícone 

Remover Vídeo (figura 17). 

 

Figura 17: Ícone Remover Vídeo 

O sistema irá solicitar sua confirmação para remover o vídeo. Clique em OK para 

confirmar a exclusão. 

 

Figura 18: Confirmando remoção do vídeo 
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4. VISUALIZAR VÍDEO 
Para visualizar um vídeo que você cadastrou, acesse a funcionalidade e clique no ícone 

Visualizar Vídeo (figura 19). 

 

Figura 19: Ícone Visualizar Vídeo 

Uma nova janela será aberta, incluindo a descrição e o player interno, que será exibido 

caso o sistema tenha reconhecido o site ou recebido o vídeo proveniente do seu computador. 

 

Figura 20: Visualizando um vídeo 


