
ORIENTAÇÕES PARA 

REGIME LETIVO
REMOTO

(PROFESSORES UNIFAGOC)



Caro(a) Professor(a)

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

        Como fluirão os demais serviços prestados pela Instituição neste período 

Para esclarecer as dúvidas e capacitar o corpo docente, 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 deverão ser montadas as aulas no Regime Letivo Remoto

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.



AULAS NO REGIME REMOTO

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

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). 

A videoaula deve ter riqueza de detalhes e informações, tal como se fosse feita presencialmente em sala, já que substitui a 
aula presencial expositiva e dialogada.

O material escrito pode ser apostilas, livros, textos, artigos, entre outros, e servirá para guiar o aluno nos estudos 
individuais. Os professores deverão criar um Fórum para cada disciplina e fazer o atendimento on-line ao menos uma vez 
por semana. A duração do Fórum deve ser de uma hora, independentemente da carga horária da disciplina, sempre 
obedecendo o horário de aulas de cada matéria lecionada pelo professor. Os alunos precisam ser 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, terão 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



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

Ressalta-se que cada professor criará Material para cada uma das disciplinas que leciona.
Para que o professor seja capaz de atender todas as necessidades do Regime Letivo Remoto, deverá utilizar todas as 

ferramentas disponíveis no SIGA. Dessa forma, é recomendado o uso de Atividades, Questões, Materiais Didáticos, 
Estudos Dirigidos e Fóruns, presentes dentro da plataforma.

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



ACESSO AO SIGA
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

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


O Aplicativo Gravador de Tela é uma 
ferramenta para gravar as videoaulas pelo 
próprio celular. Basta baixa-lo pelo Google 
Store e assistir ao vídeo tutorial de como 
utiliza-lo no SIGA.

Para a produção de vídeos, sugerimos aos 
professores duas opções: o Software OBS 
Studio ou o Aplicativo Gravador de Tela. O 
primeiro carece de pequenas configurações, as 
quais podem ser facilmente efetuadas com o 
apoio do Núcleo de Apoio ao Docente (NAD). 
Em caso de dúvida professor, questione seu 
Diretor de Curso via e-mail e/ou whatsapp para 
que possa ajudá-lo. 

PRODUÇÃO DE VÍDEOS

OBS
Studio

Gravador de Tela

Gravador de Tela

https://obsproject.com/pt-br/download
https://play.google.com/store/apps/details?id=videoeditor.videorecorder.screenrecorder
https://play.google.com/store/apps/details?id=videoeditor.videorecorder.screenrecorder
https://play.google.com/store/apps/details?id=videoeditor.videorecorder.screenrecorder
https://play.google.com/store/apps/details?id=videoeditor.videorecorder.screenrecorder


QUESTÕES E ATIVIDADES (SIGA)
Depois de logado no sistema, no canto esquerdo da tela, existe a opção “Acadêmico”. Ao clicar nela, o professor visualizará: 

“Meus Assuntos”, “Minhas Atividades”, “Minhas Questões”, “Meus Materiais Didáticos”, “Meus Estudos Dirigidos” e 
“Bibliotecas”.

A aba Meus Assuntos serve para que todo material criado pelo professor tenha uma etiqueta, isto é, uma categoria, para 
facilitar a busca pelo tema. Este recurso facilita o trabalho do professor, porém, seu uso não é obrigatório no Regime Letivo 
Remoto.

Em Minhas Questões, é possível criar questões 
fechadas ou abertas para que o aluno responda 
dentro do próprio SIGA. Um detalhe a se atentar é 
que, quando for efetuar questões fechadas, deve-se 
cadastrar as alternativas no campo próprio para isto.



Em Minhas Atividades, o Professor criará uma atividade, como o próprio nome sugere. Ela pode ser de três tipos: 
“Questionário”, quando utilizado pelo sistema Minhas Questões; “Pesquisa”, para o aluno enviar um arquivo para o 
professor; ou “Presencial”, modalidade suspensa durante o Regime Letivo Remoto.

Em Meus Materiais Didáticos, o professor postará todo o material textual, audiovisual e/ou gráfico para os alunos. Dentro 
desta seção, é possível criar arquivos de Texto para serem exibidos dentro do próprio SIGA; postar Arquivos de Áudio, como 
Podcasts; enviar Arquivos de Vídeo, para videoulas; Vídeo, quando for de terceiros ou fonte externa com Youtube; Link para 
páginas, fóruns ou ações relacionadas; Arquivo, por meio do qual é possível postar toda sorte de conteúdo.



Feito isso, o estudo dirigido deve ser postado na disciplina. Entre na matéria e selecione a aba Planejamento. No campo 
Estudo Dirigido, importe tudo o que foi anexado. Não é necessário importar as atividades nem o Material Didático, pois 
como eles já foram vinculados ao Estudo Dirigido serão importados automaticamente. É vital ressaltar que, após a criação do 
estudo dirigido, quando o professor for importar para a disciplina, é possível colocar nota e data de entrega para as 
atividades vinculadas àquele Estudo Dirigido. O SIGA, de forma automática, criará uma atividade avaliativa, desde que haja 
nota a ser distribuída.

Por último e mais importante está a aba Meus Estudos Dirigidos. Nesta seção, todo material desenvolvido pelo professor 
será agrupado. Recomenda-se uma indicação como “Estudo Remoto Semana 1” e assim por diante. Nos campos Conteúdos 
e Exercícios, serão vinculados os Materiais Didáticos e as Atividades criadas anteriormente.



Feito isso, o estudo dirigido deve ser postado na disciplina. Entre na matéria e selecione a aba Planejamento. No campo 
Estudo Dirigido, importe tudo o que foi anexado. Não é necessário importar as atividades nem o Material Didático, pois 
como eles já foram vinculados ao Estudo Dirigido serão importados automaticamente. É vital ressaltar que, após a criação do 
estudo dirigido, quando o professor for importar para a disciplina, é possível colocar nota e data de entrega para as 
atividades vinculadas àquele Estudo Dirigido. O SIGA, de forma automática, criará uma atividade avaliativa, desde que haja 
nota a ser distribuída.



Quando se tratar de uma pesquisa apareça um campo para o lançamento da nota, como de usual, e terá dois campos 
extras, um para realizar o download do arquivo enviado pelo aluno e um outro para enviar uma devolutiva para o estudante, 
seja via arquivo ou através de um comentário.

Após a resolução dos alunos o professor deverá avaliar as atividades realizadas pelo aluno. Entre no campo Avaliações, e vá 
avaliar os alunos em “Lançamento de Nota” (dentro da atividade). 



Quando a atividade postada se tratar de um Questionário, independentemente de ser aberto ou fechado aparecerá um 
campo para que o professor visualize as respostas do aluno.

Ao acessar o campo o professor poderá pontuar questão a questão utilizando o campo nota, vale lembrar que cada 
questão será pontuada e a soma das questões deve ser igual ao valor atribuído para a atividade. Neste campo é possível ver 
a resposta marcada pelo aluno e efetuar um comentário como uma forma de devolutiva para o estudante.



Na questão fechada seguirá a mesma 
métrica, a alternativa correta é destacada e 
vermelho enquanto o a opção assinalada 
pelo aluno aparecerá com uma bolinha 
verde. Caso a atividade do professor 
contenha apenas questões fechadas o SIGA 
corrigirá e pontuará o aluno de forma 
automática.

Além disso, é possível ainda que os alunos avaliem o 
material ou criar um fórum sobre o conteúdo. Por isso, 
estimule os alunos para avaliarem e utilizarem o fórum.

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 
professor.

Qualquer dúvida a Instituição está de braços abertos 
para ajudá-lo. 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 E TCC



EVENTOS E ATIVIDADES DE EXTENSÃO

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.

O atendimento prestado pela Secretaria Acadêmica e 
Financeira será efetuado exclusivamente de forma 
remota, dentre as possibilidades se encontram o 
atendimento por telefone, por meio do e-mail 
secretaria.geral@unifagoc.edu.br, no período de 9h às 
19h, de segunda a sexta-feira.

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.

Para os professores, será disponibilizado o endereço 
suporte.unifagoc.edu.br, por meio do qual todas as 
dúvidas sobre a plataforma SIGA poderão ser esclarecidas. 
O funcionamento é das 10h às 22h, de segunda a sexta 
feira.

SECRETARIAS E ATENDIMENTOS



BIBLIOTECA

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. A equipe de colaboradores da 
Biblioteca UNIFAGOC poderá auxiliar 
remotamente via telefone, nos horários 
de 7h às 18h, de segunda a sexta-feira.

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.

PÓS-GRADUAÇÃO




