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INFO NATE: O Informativo Técnico-pedagógico da UFPel
Este é um informativo periódico produzido pelo NATE e tem por objetivo ajudar professores e
estudantes a compreender os ambientes virtuais de ensino-aprendizagem da UFPel, dar “DICAS” e
indicar conteúdos que promovam o aperfeiçoamento da modalidade remota de ensino e o ensino
online.

MUDANÇA NO e-AULA 2021
A forma de sincronizar as turmas cadastradas pelo colegiado no Cobalto com o e-AULA mudou!
A partir de agora é necessário que os professores façam, no mínimo, uma atualização, em
"Atualizar no e-AULA", para que a turma seja exportada e, desta forma, sincronizada entre a
plataforma Cobalto e o sistema do e-AULA. Não interessa mais o código da turma, pode ser
qualquer código, ou seja, após atualizada uma vez, todas as alterações do Cobalto irão refletir no
e-AULA, a partir de um processo que rodará sempre às 23h.
Matrículas realizadas em um determinado dia, refletirão no e-AULA às 23h. Ainda assim podemos,
a qualquer momento, clicar novamente no "Atualizar no e-AULA" e antecipar a atualização. O
botão "Atualizar no e-AULA" é fundamental, uma vez acionado o sistema saberá que aquela
turma deve ser exportada e ter seus dados atualizados todas as noites.
É importante sempre lembrar que as turmas são exportadas para o e-AULA a partir das ofertas cadastradas
no Cobalto. Estamos recebendo tickets no atendimento que solicitam alteração no nome da turma que está
atualmente no e-AULA, para acolher os alunos do próximo semestre. É importante sempre reforçar que,
neste próximo semestre, novas turmas serão criadas com o mesmo nome que consta na oferta do Cobalto.
Confira o passo a passo em:
https://wikicobalto.ufpel.edu.br/doku.php?id=suporte:siga:visao_geral:turmas_eaula
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VÍDEO TUTORIAL
VÍDEO TUTORIAL

→ com a distância física é importante que estudantes e professores mantenham seu
perfil atualizado para poderem se conhecer melhor!!!

FIQUE ATENTO NESTA HISTÓRIA
“O recordista de atendimentos”
No início do semestre uma “enxurrada” de tickets de estudantes que reclamam que a
turma não está disponível ou que estão com "problemas na matrícula". O que acontece
é que alguns professores entendem que devem abrir a disciplina apenas para o dia do
primeiro encontro síncrono, seja ele lá na quinta-feira ou sexta-feira. Assim, na segunda-feira ao
conferir a matrícula, os estudantes percebem diferente e acabam supondo que não estão
matriculados, que houve algum problema na matrícula, pois não aparece determinada turma no
e-AULA. Assim, abrem ticket com a reclamação. Foram inúmeros atendimentos deste tipo no
semestre passado.

O que fazer:
-

É importante estar com a turma visível às 8h do dia 15/03;
Se não for possível já ter todos os conteúdos, devemos, pelo menos, disponibilizar algum
aviso ou saudação aos estudantes.

Curadoria
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DICAS: Gravações de videoaula:
RECOMENDAÇÕES
● Tenha pré-estabelecido quantos e quais
vídeos irá gravar ao longo da disciplina.
● Faça um planejamento/roteirize para que
cada vídeo tenha no máximo 15 minutos.
● Procure ser sucinto explorando conceitos
e exemplos pontuais.
● Faça um teste de luz e áudio antes de
começar a gravar.
● Utilize roupas de cores não vibrantes e
que contraste com o fundo onde ocorre a

● Evite ambientes com muito eco ou
ruídos.
● Verifique o enquadramento para que
você esteja em uma boa posição e não
apareça informações desnecessárias na
tela.
● Planeje para cada vídeo uma atividade
extra,

como

exercícios,

discussões.

gravação.

FAN PAGE NATE → Acompanhe o NATE UFPEL nas redes sociais, notícias, novidades e muito mais!
Suporte NATE UFPEL
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