
Nova identidade SGA Aluno

O SGA recebeu uma identidade moderna e versátil. Pensando em uma solução mais adequada aos nossos alunos, 
foram feitas várias melhorias no site, dentre elas, a reorganização do conteúdo, padronização de ações e 
adequação na navegação. Conheça a nova identidade e veja como ficou o antes e depois da modernização do 
Portal do Aluno:

A iconografia visa à representação das três principais vertentes exploradas na conceituação da marca (percurso, 
integração e disseminação) e a importância das mesmas na construção do conhecimento. A fonte, desenhada 
exclusivamente para a sigla SGA, foi desenvolvida a fim de remeter à marca um aspecto clássico e tradicional. 
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Menu lateral:
Todo o conteúdo foi 
redistribuído na 
interface, considerando 
a importância de 
acesso.
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Disciplina:
Ao clicar na disciplina, o 
usuário era encaminhado a 
uma janela em branco, a 
partir daí selecionava o item 
que desejava visitar nas abas.

Engrenagem:
A engrenagem das disciplinas tem como 
função apresentar ao usuário todas as 
funcionalidades e ações disponíveis 
àquele item.

Clicando sobre ela, é exibido um menu 
com todas as opções disponíveis para 
seleção.

Engrenagem:
Com o objetivo de facilitar o acesso a 
qualquer funcionalidade de cada uma 
das disciplinas ela se repete também no 
acesso rápido.

Engrenagem:
O clique no item da engrenagem 
direciona o usuário para a 
funcionalidade desejada.

A partir desta página, o usuário poderá 
escolher outras funcionalidades 
pertencidas à disciplina, pois a 
engrenagem  também é apresentada à 
direita do nome da mesma.

Acesso rápido às disciplinas:
Em todas as páginas internas, é 
apresentado um ícone representativo 
de “Disciplinas”, que ao clicar 
expande a lista de itens. Ali estão, 
novamente, as engrenagens de cada 
disciplina, de onde o usuário poderá 
acessar qualquer funcionalidade  
disponível à ele.
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Links úteis para acesso 
rápido aos sites e sistemas 

da instituição.

O acesso ao início do portal poderá ocorrer 
a partir de qualquer página interna, basta 

clicar no logotipo da aplicação.
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