
TUTORIAL PARA INSCRIÇÃO DE PROPOSTA DE MINICURSO

1 - Acesse: www.sia.ufv.br para realizar a inscrição de proposta de minicurso. (Utilizar preferencialmente o Google Chrome)

2 - Clique em “Propostas de minicurso”



Insira sua MATRÍCULA e sua SENHA de acesso de sistemas administrativos da UFV.



3 -Clique em “Inscrever proposta”.



4 - Preencha os dados solicitados.

Observações:

No item “Programação (Ementa)” detalhe o conteúdo a ser trabalhado no curso.

No item “Metodologia/Cronograma”, liste quais serão as atividades propostas, as formas de interação (encontros online síncronos e assíncronos, podcasts,

aulas gravadas, estudos dirigidos, etc) utilizadas no minicurso, bem como a carga horária, síncrona ou assíncrona, atribuída a cada uma delas.

No item “Recursos necessários para a participação”, liste o que o participante precisará providenciar para a participação no minicurso, como algum

material, software ou pré-requisito. Quaisquer condições para a realização do minicurso deverão ser informados aqui.
Clique em “Incluir” para realizar a inclusão de ministrante e/ou monitor. Obs.: A inclusão de membros da UFV (estudante, técnico ou professor) exige o



número de matrícula. No item “Vagas por turma” o proponente pode oferecer mais de uma turma no minicurso, caso tenha disponibilidades de tempo, e
observando os horários disponíveis no sistema para oferta do minicurso. É desejável que cursos do interesse de estudantes noturnos e diurnos sejam
oferecidos em horários acessíveis aos estudantes dos dois turnos.

Escolha a função desempenhada pelo membro do minicurso.



Defina o perfil do ministrante ou monitor.



Digite a MATRÍCULA do ministrante ou monitor. ATENÇÃO para a inclusão do dígito verificador separado por hífen.

IMPORTANTE: ao cadastrar discentes do campus Florestal como monitores/ministrantes, é necessário acrescentar o número 2000 antes da matrícula

(exemplo: se a matrícula é 5467, deve ser escrita 20005467). No caso dos discentes de Rio Paranaíba, é necessário acrescentar o número 3000 antes da
matrícula.



Defina a quantidade de vagas para esta turma.



Clique em “Incluir” para definir a(s) turma(s).
Selecione a(s) turma(s) mais adequada(s) ao minicurso. Aqui deverão constar apenas os horários nos quais haverá interação síncrona. Os links para MEET

serão disponibilizados posteriormente no campo “Local”, que deve ser preenchido com o termo “Aula Virtual”.



ATENÇÃO, revise as informações sobre o minicurso, pois elas não poderão ser alteradas após sua confirmação.



Clique em “Confirmar” para finalizar a inscrição de proposta de minicurso.
A inscriçãodepropostademinicursoseráavaliadapelacomissãodoSIAeaprovadaounãonosistema. Acomissãoorganizadoraentraráemcontatocom

cadaproponente.




