
ORIENTAÇÕES PARA 

REGIME LETIVO
REMOTO

ALUNOS UNIFAGOC



    Como serão efetuados os processos de avaliação, presença e participação do aluno

Prezado(a) Aluno(a)*

A cada quinze dias, o UNIFAGOC emitirá um comunicado informando sobre a 
continuidade ou não dos procedimentos de aulas e atendimentos remotos. Fique atento 
aos nossos canais de comunicação.

Para esclarecer as dúvidas e capacitar os estudantes, o presente material é uma das 
diversas ações do projeto UNIFAGOC COM VOCÊ e servirá de base para informar sobre:

Este material tem como finalidade instrui-lo(a) sobre como funcionará o Regime Letivo 
Remoto do Centro Universitário Governador Ozanam Coelho. Esta é uma medida 
contingencial de enfretamento à epidemia causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19) 
com o objetivo de manter a prestação do serviço educacional de graduação da 
Instituição com a mesma qualidade e inovação que os alunos já conhecem.

    Como fluirão os demais serviços prestados pela Instituição neste período 

    Como deverão ser montadas as aulas no Regime Letivo Remoto

*Orientações válidas somente para alunos dos cursos do UNIFAGOC de 
Administração, Ciência da Computação, Ciências Contabeis, Direito, Educação 
Física (Bacharelado e Licenciatura), Enfermagem, Estética e Cosmética, 
Nutrição, Odontologia, Pedagogia e Psicologia



A primeira etapa do Regime Letivo Remoto é a suspensão de TODAS as aulas presenciais, sejam elas diurnas ou noturnas. 
Durante este período, as aulas noturnas remotas ocorrerão pelo SIGA UNIFAGOC (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica). 

Toda segunda-feira, o(a) professor(a) postará no Sistema um Material Didático de Estudo Remoto, composto por:

O material escrito poderá ser apostilas, livros, textos, artigos, entre outros, e servirá para guiar você nos estudos 
individuais. 

A videoaula terá riqueza de detalhes e informações, tal como se fosse feita presencialmente em sala.

Os professores criarão um Fórum para cada disciplina e farão o atendimento on-line pelo ao menos uma vez por semana 
com duração de uma hora, independente da carga horária da disciplina, sempre obedecendo o horário de aulas de cada 
matéria lecionada pelo professor. Os alunos serão avisados da data e horário deste Fórum. Um professor com aula no 
primeiro horário, terá Fórum das 19h às 20h, professores com aula no segundo horário, Fórum das 21h às 22h. Para as 
disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso, Projeto Integrador, Estágio e Aulas Laboratoriais, a abertura de Fórum fica a 
critério da direção de cada curso.

VIDEOAULA COM DURAÇÃO ENTRE 20 E 40 MINUTOS
MATERIAL ESCRITO

PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DURANTE 1 HORA 
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA PELO ALUNO

AULAS NO REGIME REMOTO



Ao final de toda aula remota, o professor disponibilizará uma atividade que obrigatoriamente deverá ser realizada via 
SIGA, devendo você submeter a resolução do exercício até às 23h59 da noite da sexta-feira da mesma semana. Esta 
atividade valerá nota estipulada pelo professor e servirá também para registrar a sua presença e participação. 

Ressalta-se que cada professor criará Material para cada uma das disciplinas que leciona.

   Os Projetos Integradores ocorrerão também de forma remota. Alguns projetos sofrerão 
adaptações, para que não haja aglomeração ou interações interpessoais e não exponha 
nenhum aluno e/ou professor à contaminação. As alterações no Projeto Integrador serão 
discutidas remotamente pelo colegiado de cada curso.

SEGUNDA-FEIRA
POSTAGEM DOMATERIAL 

DIDÁTICODE ESTUDO REMOTO

TERÇA A QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

ESTUDO
INDIVIDUAL
DO ALUNO

DATA LIMITE
PARA O ALUNO

POSTAR A ATIVIDADE
AVALIATIVA

REALIZAÇÃO DA CHAMADA DA 
SEMANA ANTERIOR

POSTAGEM DA NOTA DA ATIVIDADE 
AVALIATIVA DA SEMANA ANTERIOR



O acesso ao SIGA pode ser feito pelo link siga.fagoc.br. Para entrar, utilize seu Login e Senha. Caso tenha esquecido o 
Login e/ou Senha, é possível recuperá-los clicando em “Esqueci minha senha”. Pelo mesmo campo, pode-se recuperar o 
login também. 

Caso não consiga acessar o sistema, entre em contato pelo Chat disponível em suporte.unifagoc.br. Há uma equipe 
disponível de segunda a sexta-feira, das 10h às 23h, para auxiliar você nessa e/ou outra qualquer dificuldade dentro do 
SIGA.

siga.fagoc.br

ACESSO AO SIGA

https://siga.fagoc.br/
https://siga.fagoc.br/


QUESTÕES E ATIVIDADES (SIGA)

Ao entrar em uma disciplina e clicar na “Aba Estudo 
Dirigido”, você terá acesso a todo conteúdo postado pelo 
professor, composto por ao menos um Vídeo, um Material 
Textual, Participação no Fórum e uma Atividade Avaliativa, 
a qual valerá nota e presença para a semana. Clique nos 
três pontinhos na vertical para visualizar os materiais.

Ao entrar no Estudo Dirigido, haverá um campo 
específico para cada material postado pelo professor. No 
campo de “Atividades” clique em “Ver essa Atividade”, que 
poderá ser um “Questionário” com questões fechadas ou 
abertas ou uma “Pesquisa”. 

Dentro deste Estudo Dirigido, você poderá criar Fóruns 
ou Participar dos Fóruns já existentes. É uma forma de 
você interagir com os outros alunos da sua turma e o 
professor, permitindo que o Sistema de Peer Learning seja 
empregado. É importante ressaltar que você pode, ao 
final, antes de concluir o Estudo Dirigido, avaliar o 
material disponibilizado pelo professor.



No canto superior da Atividade, haverá a opção “Responder ao Questionário” ou “Submeter Arquivo”.

Quando a atividade se tratar de uma “Pesquisa”, será habilitado campo para que você anexe o arquivo. Após anexar, clique 
em “Submeter”. Sem isto, o professor não receberá a “Atividade” e, consequentemente, você terá falta e ficará sem nota na 
atividade. Ao submeter o arquivo ou a resposta, aparecerá uma mensagem escrita “Registro Criado com Sucesso”.

Caso você queira substituir o arquivo já postado, basta anexar um novo arquivo. Desta forma, o antigo será sobrescrito pelo 
novo.

Quando a atividade se tratar de um “Questionário”, será habilitado campo para cada uma das questões, sejam elas abertas 
ou fechadas. É importante que você, após responder todas as questões, clique em “Submeter”. Sem isto, o professor não 
receberá a “Atividade” e, consequentemente, você terá falta e ficará sem nota na atividade. Ao submeter o arquivo ou a 
resposta, aparecerá uma mensagem escrita “Registro Criado com Sucesso”.



Caro aluno, não se esqueça: as atividades avaliativas devem ser postadas até às 23h59 de sexta-feira. Além dela 
pontuar como nota, valerá também presença durante toda a semana.

Ainda dentro do “Estudo Dirigido”, você poderá acessar o Fórum, no qual poderá acessar os tópicos já existentes ou criar 
tópicos. Desse modo, você, seus colegas e o professor debaterão sobre uma parte do conhecimento.

Após a data do fechamento da atividade, o professor não poderá receber a atividade e a postagem e/ou resolução deverá 
ser feita única e exclusivamente via SIGA. Qualquer outro meio de resposta será desconsiderado.



Após a Leitura do Material Textual, assistir à Videoaula, executar a atividade e utilizar o Fórum, é importante que você 
avalie a Qualidade do Material, pontuando de 1 a 4 para Péssimo, 5 a 6 para Ruim, 7 a 8 para Médio, 9 Bom e 10 Ótimo. 
Então clique em “Concluir o Estudo Dirigido”.

Vídeos Institucionais com mais demonstrações de cada uma das funções serão 
disponibilizados, caso o presente manual não supra todas as suas dúvidas. 

Contamos com sua parceria, dedicação e empenho! Qualquer dúvida a 
instituição está de braços abertos para ajudá-lo(a). O UNIFAGOC ESTÁ COM VOCÊ.



Durante o Regime Letivo Remoto, não 
haverá aplicação de provas. As mesmas 
estão adiadas para um momento em 
que a situação já estiver devidamente 
regularizada. Trabalho, Seminários e 
Atividades Avaliativas devem ser 
repensadas e adaptadas para que 
sejam feitas de forma remota via SIGA. 
Vale ressaltar que haverá atividades 
avaliativas efetuadas semanalmente 
pelo SIGA de cada um dos Materiais 
Didáticos de Estudos Remoto.

PROVAS E ATIVIDADES AVALIATIVAS



Os atendimentos e os serviços 
prestados pelo Núcleo de Práticas 
Jurídicas do UNIFAGOC (NPJ), Centro 
de Pesquisas e Práticas em Psicologia 
Nise da Silveira (Nise), Clínica de 
Odontologia, Internato de Medicina e 
qualquer outro tipo de atividade prática 
ou laboratorial estão SUSPENSAS. O 
Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) 
manterá os atendimentos, porém, 
ocorrerão apenas de forma remota, via 
teleconferência.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE



Orientação de Trabalho de 
Conclusão de Curso e Iniciação 
Cientifica terão os encontros 
presenciais suspensos, devem 
ser incorporados ao Regime 
Letivo Remoto, com todas as 
orientações e 
acompanhamentos dos 
projetos realizados de forma 
virtual e eletrônica.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA



EVENTOS E ATIVIDADES DE EXTENSÃO

SECRETARIAS E ATENDIMENTOS

Em relação aos Eventos e Atividades 
de Extensão promovidos e/ou 
realizados pela Instituição, todos estão 
suspensos ou adiados, cabendo aos 
coordenadores do projeto emitirem 
comunicados públicos sobre a 
suspenção ou adiamento das 
atividades.

Informações institucionais também podem ser obtidas pelo e-mail 
faleconosco@unifagoc.edu.br, pelo telefone 0800 037 5600 ou pelo 
whatsapp (32) 99810-5600.

O atendimento prestado pela Secretaria Acadêmica e Financeira será 
efetuado exclusivamente de forma remota. Para a Acadêmica, 
encontram-se as seguintes possibilidades: email 
secretaria.geral@unifagoc.edu.br, whatsapp (32) 98417-4865 e telefone 
no período de 9h às 19h, de segunda a sexta-feira. Já a Financeira pode 
ser pelo whatsapp (32) 99928-4084 e telefone no mesmo horário.

As Diretorias de Curso funcionarão remotamente e o contato pode ser 
feito pelo e-mail de cada um ou whatsapp. 

Informações institucionais também podem ser obtidas pelo e-mail 
faleconosco@unifagoc.edu.br, pelo telefone 0800 037 5600 ou pelo 
whatsapp (32) 99810-5600.

No endereço suporte.unifagoc.edu.br, você pode esclarecer todas as 
dúvidas sobre a plataforma SIGA. O funcionamento é das 10h às 22h, de 
segunda a sexta feira.



Todos os livros serão renovados de forma automática, a fim de evitar prejuízo aos 
alunos, uma vez que o acesso ao campus está vedado. Caso seja necessário consultar 
algum livro, é recomendado o uso da Biblioteca Virtual via SIGA. A equipe de 
colaboradores da Biblioteca UNIFAGOC poderá auxiliar remotamente via telefone, nos 
horários de 7h às 18h, de segunda a sexta-feira.

BIBLIOTECA

PÓS-GRADUAÇÃO

As aulas de Pós-Graduação do UNIFAGOC e de todos os Polos Parceiros encontram-se 
adiadas até que a situação se normalize ou que haja algum novo pronunciamento da 
Instituição.




