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Apresentação
O Centro de Tecnologias em Educação a Distância – CTEAD do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA está desenvolvendo o S-EAD,
um sistema de apoio para preparação e realização de cursos e disciplinas a
distância.
O primeiro módulo do S-EAD foi desenvolvido com o objetivo de os campi solicitarem a criação de salas de aula virtuais no ambiente virtual de aprendizagem – AVA Moodle IFPA para disciplinas a distância ofertadas tanto nos cursos
a distância quanto nos presenciais. É importante lembrar que, conforme a regulamentação interna, o Moodle IFPA é o AVA institucional oficial por meio do
qual disciplinas a distância devem ser ofertadas.
A seguir, mostraremos como fazer a solicitação para criação de salas de aula
virtuais no Moodle IFPA.
Em caso de dúvidas, sugestões ou outras informações relacionadas ao S-EAD,
utilize o Fale Conosco, na página inicial do sistema.
O S-EAD pode ser acessado pelo endereço https://ctead.ifpa.edu.br/sead/.
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Antes de tudo
1) A sala de aula virtual poderá ser criada somente se o curso estiver com seu
ato autorizativo devidamente expedido e a estrutura curricular cadastrada no
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA. A fim de evitar divergências entre o SIGAA e o Moodle IFPA, os dois sistemas estão integrados, já que o S-EAD utiliza a base de dados do SIGAA.
2) A criação de uma sala de aula virtual deve ser solicitada no semestre anterior à oferta da disciplina, para que o professor elabore seu projeto instrucional, ou seja, o planejamento dos métodos, técnicas e recursos para ministrar
a disciplina, e para que implemente essa disciplina no AVA Moodle antes do
início de sua oferta.
3) A solicitação de criação de salas de aula virtuais no Moodle IFPA deve ser
feita pelo coordenador do curso.
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S-EAD
1. Acessando o S-EAD
A solicitação de criação de salas virtuais no Moodle do IFPA deve ser feita por
meio do S-EAD, disponível no portal do CTEAD, em https://ctead.ifpa.edu.br/.

ACESSE

Sistema de solicitaçõe
s

CTEAD IFPA

Imagem 1 - Portal do CTEAD.

2. Entrando no S-EAD
Para entrar no S-EAD, clique no menu Acessar, no topo da página.

Imagem 2 - Tela home do S-EAD.
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Nos campos de acesso, digite as mesmas credenciais de rede do IFPA (nome e
sobrenome do usuário e senha de acesso) e clique em Enviar.

Imagem 3 - Tela de acesso no S-EAD, versão 2020.

3. Solicitando a criação de salas virtuais
Na barra de menu, no topo da página, clique no menu Solicitar Sala Virtual.

Imagem 4 - Imagem do “Formulário para Solicitação de Sala Virtual”.

Selecione:

1. o campus;
2. o curso (só aparecerão os cursos do campus selecionado que possuem
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estruturas curriculares com disciplinas a distância);
3. a estrutura curricular (só aparecerão as estruturas curriculares do curso selecionado que contenham disciplinas a distância);
4. a disciplina (só aparecerão as disciplinas a distância da estrutura curricular selecionada).
5. o código da turma.

Digite:
1. Para o professor:
a. o nome do professor da disciplina (digite o nome completo do professor);
b. o e-mail institucional do professor da disciplina (será utilizado para
o login do professor no Moodle);
c. um e-mail alternativo do professor da disciplina (opcional).
2. Para o tutor:
a. o nome completo do professor que atuará como tutor da disciplina
(opcional);
b. o e-mail institucional do professor tutor da disciplina que será utilizado para o login do professor no Moodle (opcional);
c. um e-mail alternativo do professor tutor da disciplina (opcional).

Os tutores devem ser designados conforme as diretrizes estabelecidas no inciso III do art. 9º da Instrução Normativa PROEN-PROEX-PROPPG-DTI-DGP nº
01/2018, que instrui e normatiza o Plano Individual de Trabalho - PIT e o Relatório de Atividades Desenvolvidas - RAD, baseada na Resolução Consup/IFPA
nº 194/2018, que regulamenta a distribuição das atividades na jornada ou regime de trabalho dos servidores docentes no âmbito do IFPA.

Selecione o arquivo com os estudantes matriculados na disciplina, clicando no botão Selecione um arquivo.

Imagem 5 - Área do “Formulário para Solicitação de Sala Virtual” para envio do arquivo com a lista dos
estudantes matriculados na disciplina.
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O arquivo correspondente à planilha referente aos estudantes deve estar de
acordo com as informações cadastradas no SIGAA e seguir obrigatoriamente
o modelo disponível para download junto ao campo “Arquivo com os alunos”,
clicando-se em (baixe aqui o modelo do arquivo), conforme apontado na
imagem a seguir:

Imagem 6 - Modelo de planilha de alunos.

Como a criação da sala de aula virtual deve ser solicitada no semestre anterior
à oferta da disciplina, o arquivo com a lista dos estudantes matriculados pode
ser anexado posteriormente, assim que as matrículas para a disciplina forem
finalizadas no SIGAA.
Após preencher todos os campos do formulário, clique no botão
O solicitante (coordenador do curso) e o professor designado para a disciplina
receberão, no e-mail institucional, a confirmação do recebimento da solicitação
da criação da disciplina a distância no AVA do IFPA.

4. Acompanhamento das solicitações
Para acompanhar as solicitações de criação de salas de aula virtuais, acesse o
S-EAD e clique em Consultar Solicitações, na barra de menu. O sistema apresentará a lista de solicitações, indicando o status de atendimento de cada uma.

Imagem 7 - Página “Lista de Solicitações de Salas Virtuais” no S-EAD.
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Os status que podem aparecer são os seguintes:
1. Enviada sem alunos: o formulário de solicitação de criação de sala de
aula virtual foi enviado, mas está sem a planilha com os dados dos estudantes matriculados na disciplina.
2. Enviada com alunos: o formulário de solicitação de criação de sala de
aula virtual foi enviado com a lista de estudantes matriculados na disciplina.
3. Em atendimento sem alunos: a sala de aula virtual está sendo criada,
mas falta envio da lista de estudantes matriculados para finalização do
atendimento.
4. Em atendimento com alunos: a sala de aula virtual está sendo criada.
5. Sala criada (sem alunos): a sala de aula virtual foi criada e e-mails foram enviados, dando ciência ao coordenador e instruindo o professor sobre como acessar a sala para iniciar a configuração e o projeto instrucional
da disciplina no Moodle IFPA.
6. Finalizada: a sala virtual foi criada com os estudantes matriculados.

A sala de aula virtual só estará disponível para a execução da disciplina quando o status da solicitação estiver Finalizada. Assim, a disciplina iniciará somente depois do envio do arquivo com a lista dos estudantes para inclusão destes
na sala de aula virtual.

Ainda na Lista de Solicitações de Salas Virtuais, há três opções de botões
que auxiliam nas solicitações:

Download
Ao clicar em Download, você poderá baixar um arquivo com as informações da sua solicitação.

Exibir/comentar
Ao clicar no ícone, você é direcionado para a página onde estão listadas
todas as informações cadastradas na sua solicitação. O sistema permite
também escrever comentários e dúvidas, que serão respondidos pela
equipe responsável pelo acompanhamento da solicitação no sistema.
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Imagem 8 - Área reservada para comentários ao final da página “Exibir/comentar” no S-EAD.

Editar
Ao clicar em Editar, você é redirecionado para a página “Atualizar Solicitação de Sala Virtual”, que permite fazer alterações na solicitação.

Imagem 9 - Página “Atualizar Solicitação de Sala Virtual” no S-EAD.

5. Fale Conosco
Para dúvidas, sugestões e outras informações relacionadas ao S-EAD, acesse
o Fale Conosco.

Imagem 10 - Página “Fale Conosco” no S-EAD.
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