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Buscar Comunidades Virtuais
Sistema SIGAA
Módulo Ambientes Virtuais

Usuários Docentes ou Discentes da Instituição
Perfil Discente; Docente

Última Atualização 11/10/2016 09:46

Esta funcionalidade permite ao usuário buscar por comunidades virtuais, sendo possível participar ou
solicitar participação nas comunidades, ou ainda, visualizar uma comunidade sem se tornar membro
da mesma. As comunidades privadas não serão listadas na busca, apenas os moderadores podem
convidar membros à comunidade.

Para realizar a operação, acesse Sigaa → Módulos → Ambientes Virtuais → Ambientes Virtuais →
Comunidades Virtuais → Buscar Comunidade.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Para realizar a busca por comunidades virtuais, informe o Nome da comunidade ou o Tipo da
comunidade, entre as opções disponibilizadas. Exemplificaremos com o Tipo da comunidade Todas.

Caso deseje retornar ao menu inicial do módulo, clique em . Esta ação será válida
em todas as telas em que estiver presente.

Se desistir de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será
exibida posteriormente. Esta opção será válida para todas as páginas em que for exibida.

Após inserir os dados desejados, clique em Buscar. O resultado da busca será exibido da seguinte
forma:
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Se desejar Participar da Comunidade, clique no ícone . Utilizaremos, como exemplo a comunidade
1º Fórum de Biblioteconomia do Rio Grande do Norte.

A seguinte mensagem de sucesso será exibida no topo da página:

Retornando à tela contendo as Comunidades localizadas, clique em  caso queira Solicitar
Participação na comunidade. Como exemplo, selecionaremos a comunidade 10º SEMINÁRIO DE
SEGURIDADE SOCIAL E TRABALHO.

A caixa de diálogo abaixo será apresentada:

Clique em Cancelar caso desista da operação ou em Ok para confirma-la. Optando pela confirmação,
a seguinte mensagem será exibida:

De volta à tela contendo as Comunidades localizadas, para apenas Visualizar Comunidade, clique em
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. Exemplificaremos com a comunidade 13º SEMINÁRIO DE SEGURIDADE SOCIAL E TRABALHO.

O sistema direcionará para a seguinte página:

Para mais informações, acesse Minhas Comunidades Virtuais. Listado abaixo, nos Manuais
Relacionados.

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

Minhas Comunidades Virtuais
Criar Comunidade Virtual

<< Voltar - Manuais do SIGAA
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