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APRESENTAÇÃO
Caro(a)s estudantes ,

Estamos atravessando um período
excepcional por conta da pandemia da
Covid-19 , desde 2020 . Como uma
alternativa para dar andamento às
atividades acadêmicas , a Universidade de
Pernambuco tem realizado períodos
letivos em formato remoto . Considerando
que boa parte dos estudantes da
Universidade não está vacinada e ocorre
o mesmo com grande parte da
população , estamos vislumbrando a
continuidade do ensino no formato
remoto e/ou híbrido . Por isso , elaboramos
essas orientações para que você , discente
ingressante , possa entender os passos
necessários para participar das atividades
acadêmicas .

O QUE É O ENSINO REMOTO?  

É  o  processo  de  ens ino  por  meio
da  in ternet .  Pode  acontecer  por
v ideochamadas  t ransmit idas  em
tempo  rea l  (momento
síncrono) ,  bem  como  por
d isponib i l i zação  de  conteúdos
como  aulas  gravadas ,  textos  e
exerc íc ios  (momentos
ass íncronos) .

PROPÓSITO
Buscamos orientá-los quanto à criação
do e-mail institucional e daremos
informações acerca do acesso às aulas
remotas no ambientes virtuais do
Google Classroom e Google Meet .

Sejam muito bem-vindos à
Universidade de Pernambuco Campus
Petrolina e tenham uma ótima
experiência de aprendizado e
formação acadêmica .

ELABORAÇÃO:
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1º  PASSO:  
CRIAÇÃO  DO  E -MA IL  INSTITUCIONAL

O e-mail institucional (nome .sobrenome@upe .br) é gerado de forma
automática no Sistema de Informações e Gestão Acadêmica (Sig@) da UPE ,

após preenchimento dos dados cadastrais do(a) discente .

Para criar o e-mail institucional você precisa acessar o Sig@ (siga .upe .br), e
fazer o seu cadastro .

POR QUE SE ADOTOU E-MAIL  INSTITUCIONAL
PARA OS ESTUDANTES DA UPE?  

O  e -mai l  ins t i tuc iona l ,  antes  reservado  apenas
aos  docentes  e  setores  adminis t rat i vos  da  UPE ,  é
uma  conquis ta  para  os  estudantes  da
univers idade .  Ele  s ina l i za  o  v ínculo  do  estudante
com  a  ins t i tu ição  e  confere  maior  segurança  no
acesso  de  plata formas  de  ens ino ,  apl icat i vos  e
serv iços  ofer tados  pela  UPE .  
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Para realizar o cadastro clique em “Solicitar Acesso” na página de
apresentação do Sig@. Na próxima página (Primeiro Acesso), insira seu CPF
e , logo após , insira suas informações pessoais ; crie uma senha para acessar o
sistema . Ao finalizar esta etapa , retorne para a primeira página do Sig@,

insira seu CPF no login e digite sua senha .

Acessando o Sig@, você poderá ver qual o e-mail institucional que o sistema
criou para você , consultando na secção dos seus dados cadastrais .

http://siga.upe.br/


2º  PASSO:  
ACESSO  AO  E -MA IL  INSTITUCIONAL

Após seguir o primeiro passo , criação do e-mail institucional , tente o
primeiro acesso no Site do Gmail (https ://accounts .google .com/), usando o
seu e-mail institucional como login e o CPF como senha .
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o e-mail principal (institucional) criado no Sig@;

nome completo ;

CPF ;

matrícula ;

a unidade a que você está vinculado(a) - UPE Campus Petrolina .

Caso haja problema para acessar sua conta de e-mail institucional pelo Gmail ,
entre em contato com prograd .siga@upe .br , informando :

https://accounts.google.com/


3º  PASSO:  
ACESSO  À  PLATAFORMA VIRTUAL  DE
ESTUDOS

GOOGLE  CLASSROOM  (GOOGLE  SALA DE  AULA)

Na UPE Campus Petrolina foi adotado o Google Classroom como principal
ambiente virtual de estudos .

Você receberá no seu e-mail institucional convite para participar da sala de
aula , enviado pelo(a) docente responsável por cada uma das disciplinas que
você irá cursar .

Ao aceitar o convite , você estará cadastrado como aluno(a) e poderá acessar
todo o conteúdo a ser disponibilizado pelo(a) docente responsável , como
plano de ensino , textos , atividades online entre outros .

O Google Classroom (https ://classroom .google .com/) notificará de forma
automática , para o seu e-mail institucional , qualquer atividade ou
atualização realizada na plataforma pelo(a) docente .

No Google Classroom , no menu suspenso localizado no canto superior
esquerdo da tela , você visualizará todas as salas de aula das disciplinas ,

podendo alternar entre elas .
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https://classroom.google.com/


O(A) professor(a) também poderá utilizar links diferentes , criando um para
cada aula . Caso utilize links variados , ele(a) irá informá-los .

Caso vá utilizar o celular como dispositivo para assistir às aulas , baixe na
Play Store os aplicativos : Google Classroom e Google Meet .

Outra forma de acessar às plataformas Google Classroom e Google Meet é
por meio da aba de aplicativos do Gmail , conforme imagem a seguir :

GOOGLE  MEET

O Google Meet foi adotado na UPE Campus Petrolina como plataforma de
transmissão de aulas síncronas (em tempo real), a fim de permitir a
interação entre docente e aluno(a)s .

No dia e horário da sua aula síncrona , acesse o link do Google Meet
disponibilizado pelo(a) docente .

Esse link é geralmente visualizado no mural da disciplina (Google
Classroom), constituindo um link fixo para todas as aulas durante o período
letivo .
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ACESSO  AO  SIG@

seu/sua Coordenador/a de curso ;

a escolaridade de sua unidade de ensino ;

a PROGRAD/CAE - prograd .siga@upe .br - (81) 3183-4013 .

Quanto ao acesso ao Sig@, para dúvidas , senha , permissões , atualização de
cadastro , etc . , entre em contato com os responsáveis pelo sistema . São eles ,

nesta ordem :

1 .

2 .

3 .

E -MA IL  DAS  COORDENAÇÕES  DE  CURSO

Bacharelado em Enfermagem 

Bacharelado em Fisioterapia

Bacharelado em Nutrição 

Licenciatura em Ciências Biológicas

(petrolina .cienciasbiologicas .coord@upe .br)

Licenciatura em Geografia 

Licenciatura em História 

Licenciatura em Língua Portuguesa e Língua Espanhola

Licenciatura em Língua Portuguesa e Língua Inglesa

Licenciatura em Matemática

Licenciatura em Pedagogia

(petrolina .enfermagem .coord@upe .br)

(petrolina .fisioterapia .coord@upe .br)

(petrolina .nutricao .coord@upe .br)

(petrolina .geografia .coord@upe .br)

(petrolina .historia .coord@upe .br)

     (petrolina .letras .coord@upe .br)

(petrolina .letras .coord@upe .br)

(petrolina .matematica .coord@upe .br)

(petrolina .pedagogia .coord@upe .br)
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UPE CAMPUS PETROLINA - PERNAMBUCO

Av . Cardoso de Sá , s/n , Campus Universitário , Vila Eduardo .

CEP : 56328-900 - Fone : (87) 3866-6470

http://www.upe.br/petrolina/graduacao/cursos/bacharelado-em-enfermagem/
http://www.upe.br/petrolina/graduacao/cursos/bacharelado-em-fisioterapia/
http://www.upe.br/petrolina/graduacao/cursos/bacharelado-em-nutricao/
http://www.upe.br/petrolina/graduacao/cursos/licenciatura-em-ciencias-biologicas/
http://www.upe.br/petrolina/graduacao/cursos/licenciatura-em-geografia/
http://www.upe.br/petrolina/graduacao/cursos/licenciatura-em-historia/
http://www.upe.br/petrolina/graduacao/cursos/licenciatura-em-lingua-portuguesa-e-suas-literaturas/
http://www.upe.br/petrolina/graduacao/cursos/licenciatura-em-lingua-inglesa-e-suas-literaturas/
http://www.upe.br/petrolina/graduacao/cursos/licenciatura-em-matematica/
http://www.upe.br/petrolina/graduacao/cursos/licenciatura-em-pedagogia/

