SIGARRA
GESTÃO ACADÉMICA
Software para um ensino integrado
Academic Management · Software for integrated teaching
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SIGARRA
Software de Gestão Académica Integrada
Integrated Academic Management Software

O que é?

What is it?

É composto por um conjunto integrado de módulos, que

It is composed of a number of integrated modules which en-

garantem o bom funcionamento das áreas de:

hance the operation of the following areas:

O SIGARRA é um software de gestão
integrada, vocacionado para a área do
ensino. Promove a eficácia e proporciona um elevado índice de eficiência.

· Gestão Académica

· Academic management

· Recursos Humanos

· Human Resources

· Administrativa

· Administrative

· Financeira

· Financial

Para além das funcionalidades disponíveis, esta ferramenta

In addition to the available functionalities, this tool is equipped

está dotada de uma grande versatilidade e adaptabilidade,

with great versatility and adaptability, able to be adapted to

capaz de se ajustar às diversas realidades dos diferentes es-

the several realities of the different teaching establishments.

tabelecimentos de ensino.

ACADEMIC AREA

ADMINISTRATIVE AREA

INTEGRATION

Study Plan

Inquiries

Library

Student Management

Current Account

EAD

Professor Management

Resource Management

ERP

Certificates

Scholarships

Finance

Statements

Communication

Accounting

Admissions

Photo Album

Applications

News

Attendance Control

Highlights

Summaries

Payment Plans

Pedagogical Inquiries

Document Repository

CV Unit Form

Debt Notices

Reports

Resource Reserve

School Timetable

Premises

Schedules

Dynamic Email

Planning
Links
Internship Management
Programme Contents
Equivalences

DE
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SIGARRA is an integrated management software for teachinzg. It promotes effectiveness and provides a
high efficiency level.
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AS PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES
MAIN FUNCTIONALITIES
Portal do Aluno · Student Portal
Gestão do campus · Campus Management
Gestão dos cursos · Course Management
Gestão dos alunos · Student Management
Gestão de docentes · Professor Management
Gestão de recursos humanos · Human Resource Management
Gestão financeira · Financial Management
Gestão documental e correspondência · Document and Mail Management
AD-HOC Reporting · AD-HOC Reporting
Geração de horários · Generation of Timetables
Permite integração com Moodle, Aleph, Dspace e Google Apps for Education
Allows integration with Moodle, Aleph, Dspace and Google Apps for Education
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VANTAGENS PARA
O ESTABELECIMENTO
DE ENSINO
· Controle integrado do processo académico e financeiro
do aluno;
· Integração automática na contabilidade de processos
de facturação e cobranças;
· Processo de elaboração de horários, segundo as regras
definidas previamente pelo Estabelecimento de Ensino;
· Gestão e emissão electrónica de documentos em
real-time (Declarações, Certidões, recibos, etc);
· User-Friendly System com elevado índice de

ADVANTAGES
FOR THE TEACHING
ESTABLISHMENT
· Integrated control of the student’s academic and
financial process;
· Automatic integration in the invoicing and collection
process accounting;
· Timetable preparation process, according to the rules
previously defined by the Teaching Establishment;
· Real time document electronic issuance and
management (Statements, Certificates, Receipts, etc);
· User-Friendly System with high autonomy index.

autonomia. Toda a informação com elevado grau de

Information with high security level, in one single

segurança, num único portal e numa única base de

portal and in one single data base, with access and

dados com priorização de acessos e autenticações.

authentication prioritisation.

GARANTIA

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS DOCENTES
EVALUATION OF THE PROFESSORS’ PERFORMANCE

WARRANTY

A solução proposta, que ganhou consistência
ao longo de mais de quinze anos de utilização
e desenvolvimento, é suportada por uma
plataforma desenvolvida, respeitando os
elevados standards de mercado.
The proposed solutions which gained consistency throughout more
than fifteen years of use and development are supported by
a developed platform complying with the highest market standards.

CARACTERÍSTICAS

CHARACTERISTICS

Caracterizando-se por uma grande flexibilidade de integra-

The Professor Performance Evaluation solution is highly flex-

ção, a solução de Avaliação de Desempenho dos Docentes

ible to integrate, allowing for their evaluation to be managed

possibilita a gestão do processo de avaliação de desempe-

in accordance with the overall guidelines of any regulations.

nho da actividade docente, obedecendo às linhas gerais de

This solution, highly customisable, allows you to define the

qualquer regulamento.

evaluation criteria, concepts and methods that will feed the

De elevada parametrização, a solução permite que, de uma

whole evaluation process.

forma flexível, sejam definidos os critérios, conceitos e formas

It is also characterised by flexibility in operation and configu-

de avaliação que alimentarão todo o processo de avaliação.

ration. Depending on the profile of the professor and on the

Caracteriza-se ainda pela flexibilidade na exploração e con-

role of the Institution, the solution is adapted, complying

figuração. Dependendo do perfil do docente e do seu papel

with a consistent and fast evaluation process, allowing the

na Instituição, a solução adapta-se, dando resposta a um

existing human resources to evolve, thus contributing to the

processo de avaliação consistente, rápido e que permite a

education quality improvement.

evolução dos recursos humanos existentes, contribuindo

This solution also supports simultaneous multiple evalu-

assim para a melhoria da qualidade do ensino.

ation processes, as well as different designs in evaluation

A solução suporta também processos de avaliação múltiplos

process flows.

em simultâneo, assim como variantes no desenho dos fluxos
do processo de avaliação.
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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPAIS DO SIGARRA

SIGARRA’S MAIN
CHARACTERISTICS

· Gestão On-line Flexível através de um funcionamento

· Flexible On-line Management through modular

modular que permite adaptar a aplicação à realidade

operation allowing to adapt the application to

das instituições;

the reality of institutions;

· Integração de todos os processos de funcionamento;

· Integration of all operation processes;

· Elevado grau de compatibilidade e complementaridade

· High level of compatibility and complementarity with

com aplicações externas já existentes;
· Base de trabalho com elevada configurabilidade, aliada

already existing external applications;
· Working basis with high configurability, associated

ao forte conhecimento, larga experiência e metodolo-

with strong knowledge, large experience and working

gia de trabalho utilizada pela equipa da ITGest;

methodology used by ITGest team;

· Alcançar os objectivos propostos para a implementa-

· Meeting proposed objectives for implementation

DESCRIÇÃO DO PROCESSO
DE AVALIAÇÃO
Etapa 1. Processo Global de Avaliação

DESCRIPTION OF THE
EVALUATION PROCESS
1st Stage. Global Evaluation Process

· Parametrização do processo de avaliação global

· Parameterization of the global evaluation process

· Definições de avaliados

· Definitions of evaluated students

· Alocação de componentes e subcomponentes de avaliação

· Allocation of evaluation components and subcomponents

· Associação destes a itens de currículo a avaliar

· Association of these CV items to be evaluated

· Atribuição de pontuações a estes itens

· Allocation of scores to these items

Etapa 2. Processo Individual de Avaliação
· Definição dos intervenientes da avaliação docente
· Avaliação dos docentes, com atribuição de pontuações
· Cálculo da nota final
· Publicação dos resultados de avaliação

2nd Stage. Individual Evaluation Process
· Definition of the educational evaluation stakeholders
· Professor evaluation, with score allocation
· Calculation of the final mark
· Disclosure o the evaluation marks

ção de uma solução de apoio à melhoria

of a solution that supports quality improvement

· Relatório para alterações do posicionamento remuneratório

da qualidade do ensino.

in education.

EM RESUMO ESTA SOLUÇÃO IRÁ POSSIBILITAR
· Rentabilidade e aumento da produtividade do SIGARRA
· O cumprimento do regulamento da avaliação do Desempenho

IN SHORT THIS SOLUTION WILL ENABLE
· SIGARRA profitability and productivity increase
· Compliance with the Professors Performance evaluation

· O cumprimento das obrigações legais
· A recolha de informação de múltiplos intervenientes
· A importação de dados de sistema e dos currículos num

· Compliance with legal obligations
· Gathering of information from multiple stakeholders
· Import of data from systems and curricula in standardised

do Pessoal Docente definida em cada instituição

formato normalizado directamente para a solução

· Reports for changing the remuneration positioning

regulations set out in any institution

format directly to the solutions
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ENTIDADES QUE CONFIAM NO SIGARRA
ENTITIES THAT TRUST SIGARRA
Angola
· Instituto Superior Politécnico de Benguela

Faculdade de Economia

· Instituto Superior Politécnico Maravilha de Benguela

Faculdade de Engenharia

· Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de Benguela

Faculdade de Farmácia
Faculdade de Letras

Brasil

Faculdade de Medicina

· Faculdade de Tecnologia de São Caetano do Sul

Faculdade de Medicina Dentária

· Escola Técnica Estadual de Mairinque

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
· Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar

Portugal
· Universidade do Porto:

· Instituto Superior de Administração e Gestão
· Instituto Superior de Serviço Social do Porto

Faculdade de Arquitectura

· Escola Superior Agrária

Faculdade de Belas Artes

· Escola Superior de Educação

Faculdade de Ciências

· Escola Superior de Gestão e Tecnologia

Faculdade de Ciências da Nutrição e da Alimentação

· Escola Superior de Desporto

Faculdade de Desporto

· Escola Superior de Saúde

Faculdade de Direito

