GUIA DAS
PLATAFORMAS
ACADÊMICAS

O Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix
disponibiliza aos estudantes plataformas
acadêmicas que os auxiliarão em toda a
jornada universitária, são elas:
SIGA, Moodle e Portal do Aluno.
Na homepage do Portal da Metodista:

izabelahendrix.edu.br
Você encontra, logo à direita, o
Ambiente Virtual de Aprendizagem
que dá acesso às plataformas.

A seguir, você conhecerá cada uma das
plataformas e suas principais funções.

PORTAL DO ALUNO
Esta plataforma acompanha os estudantes durante
toda a carreira acadêmica. No ato da matrícula são
disponibilizados Usuário e Senha para o primeiro
acesso no qual o(a) aluno(a) deve configurar uma
nova senha.

Após a configuração da nova senha, o(a) aluno(a)
tem acesso a informações e serviços acadêmicos,
como: horários de aulas e respectivas salas;
solicitação de documentos, segundas vias e
declarações; boletos de mensalidades e
acompanhamento da situação financeira.
O Portal também dá acesso à Biblioteca, entre
outros serviços.

SIGA
O SIGA é a plataforma na qual o(a) aluno(a) tem
acesso ao conteúdo, leituras e atividades das
disciplinas. É, também, onde tem controle de
frequência às aulas e acesso às notas.Para
acessá-lo, basta utilizar o mesmo Usuário e Senha
do Portal do Aluno.

Ainda antes de acessar o SIGA com Usuário e
Senha, o(a) aluno(a) encontra manuais sobre como
utilizá-lo. Você já pode se inteirar das funções da
plataforma pelos tutoriais:
www.redemetodista.edu.br/sigaiza/login.faces
Procure acessar regularmente o SIGA, pois é nele
que você tem controle de sua rotina acadêmica.

MOODLE
O Moodle é a plataforma das disciplinas ou
módulos a distância.
Aqui o(a) aluno(a) tem acesso a videoaulas,
transmissões ao vivo, conteúdo de aulas e materiais
complementares.
Para realizar o primeiro acesso ao Moodle é
necessário utilizar o Usuário e Senha enviados por
e-mail após a matrícula. Após o acesso é possível
configurar uma nova senha.

Para saber mais, assista aos vídeos:
MOODLE:
vimeo.com/304455830
COLLABORATE:
player.vimeo.com/video/282012523
Em caso de dúvidas ou solicitação de usuário e
senha, envie um e-mail para suporte@metodista.br

Informações
Central de Relacionamento
Campus Praça da Liberdade
Rua da Bahia, 2020 - Lourdes
Belo Horizonte - MG
Telefone: (31) 3244-7200 | 0800 283 0200
Campus Vila da Serra
Rua das Flores, 10 - Vila da Serra
Nova Lima - MG
Telefone: (31) 3245-6694
Unidade Fazendinha
Rua Santo Antônio, s/n - Roça Grande
Sabará - MG
Telefone: (31) 9 8640-3635

