Informativo 002/2021 - Março/2021

INFO NATE: O Informativo Técnico-pedagógico da UFPel
O erro Shibboleth! Este erro indica uma destas quatro opções de ocorrência:
a) Não está matriculado em alguma turma, deve verificar a sua matrícula no cobalto.
Neste caso você deve acessar o cobalto e verificar se a sua matrícula está correta. Caso a mesma não esteja correta
procure o departamento CRA através do atendimento ou o colegiado do seu curso.
b) Está matriculado, mas as turmas ainda não foram enviadas para o e-AULA pelos professores.
Se a sua matrícula está correta, mas estiver em período anterior às ofertas de disciplinas, basta aguardar o início do
semestre letivo (consultar calendário acadêmico em: https://wp.ufpel.edu.br/cra/calendarios-academicos/).
c) Tem algum erro no cadastro que impede a exportação do usuário para o e-AULA.
Caso você verifique que a sua matrícula está correta, e o erro ocorra em período posterior à realização das ofertas de
disciplina (consultar calendário acadêmico em: https://wp.ufpel.edu.br/cra/calendarios-academicos/), você deve entrar
em contato com o CRA, pois há algum erro de dados que impedem a exportação dos seus dados para o e-AULA.
d) Está tudo ok, mas as turmas estão "ocultas".
Se todas as opções anteriores foram checadas e ainda não consegue acessar, a última opção a ser verificada é: se o
professor, ao exportar a sua disciplina para o e-AULA, deixou a mesma como “oculta”. Se este for o caso, basta solicitar
ao professor que as deixe “visível” aos alunos.
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VÍDEO TUTORIAL → COMO DEIXAR SUA DISCIPLINA VISÍVEL AOS ESTUDANTES

FIQUE ATENTO NESTA HISTÓRIA
“A professora que queria mais interatividade.”
Na realização de eventos durante o ensino remoto, a interação entre professores
ministrantes e estudantes restringiu-se ao espaço de bate-papo da WebConf e do
YouTube.
A Professora Rosângela Ferreira, do Instituto de Biologia, queria um pouco mais de
interatividade. Então, ela procurou o NATE e verificou a possibilidade de transmitir, ao
vivo, a elaboração de uma nuvem de palavras no encerramento do evento “Portas Abertas para
Ciência e Inclusão”. Os detalhes técnicos foram solucionados e no último dia do evento a nuvem
de palavras foi construída a partir da seguinte pergunta: Qual a palavra que descreve o evento?
Além de proporcionar o sentimento de participação mais ativa nos participantes, também gerou
uma espécie de avaliação daqueles momentos de aprendizagem vividos durante o encontro. O
NATE curtiu a ideia e adotou a estratégia no seu seminário de encerramento no fim do ano de
2020.

O que fazer:
-

Escolha um site de criação de nuvens de palavras, como o “Mentimeter”, por exemplo.
Configure a pergunta da sua nuvem. Compartilhe o link da nuvem no chat da WebConf ou
YouTube. Use a função de compartilhamento de tela da janela da nuvem.
Bateu a curiosidade? Acesse o evento Portas Abertas para Ciência e Inclusão nos links a
seguir: 
Evento 01e Evento 02

Curadoria
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DICAS: NETIQUETA, COMO SE PORTAR NOS ESPAÇOS VIRTUAIS
●

 ídeos: Pré-estabeleça o número de
V
vídeos a serem gravados e cuide para
que estes não sejam demasiadamente
longos (o máximo de 25 min é o ideal,
para cada vídeo).
● A escrita. Evite escrever em "maiúsculo"
(caixa alta), isso dá a entender,
normalmente, que a pessoa está
gritando.

● Textos longos. Blocos de textos muito
longos são cansativos e dificultam a
compreensão da leitura na web. Por esse
motivo, utilize espaços em branco entre
os parágrafos e procure ser conciso e
objetivo.
● Interação nos Fóruns. Procure ser
objetivo e evite desviar do assunto. Dê
continuidade ao tema proposto.

● Respeito. Discussões "acaloradas" e
opiniões contrárias sempre surgem nos
ambientes virtuais. Por isso é importante
que cada um use do bom senso e do
saber comportar-se com "educação".
Evite agressividade ou sarcasmo. O
respeito é obrigação de todos que
convivem em sociedade (física ou
virtual).

** 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.
FIQUE ATENTO NESTE CHECKLIST QUE O NATE PREPAROU PARA NOSSOS
PROFESSORES!
FAN PAGE NATE → Acompanhe o NATE UFPEL nas redes sociais, notícias, novidades e muito mais!
Suporte NATE UFPEL
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