Faculdades Integradas de Ourinhos

Tecnologias de Informação e Comunicação
aplicadas à Educação a Distância
Orientações de uso do
Ambiente CONHECER para alunos

0

Faculdades Integradas de Ourinhos | Manual do Aluno para o Ambiente Conhecer

Faculdades Integradas de Ourinhos

Orientações de uso do
Ambiente CONHECER para alunos

Tecnologias de Informação e Comunicação aplicadas à
Educação a Distância

Prof. Me. Bianor Costa Freire Colchesqui
Prof. Me. Gilson Aparecido Castadelli
Yesmin Marie Soret Lahoud

Ourinhos
NTEA
1

2012

Faculdades Integradas de Ourinhos | Manual do Aluno para o Ambiente Conhecer

Sumário
Introdução ..........................................................................................................................................5
1 – Acessando o Ambiente Conhecer ..................................................................................................6
2 – Familiarizando-se com o Ambiente Conhecer ................................................................................7
3 – Editando seu perfil ........................................................................................................................8
4 – Comunicando-se com os participantes ........................................................................................ 10
5 – Controlando o calendário de atividades do curso ........................................................................ 11
6 – Enviando uma tarefa e acompanhando o resultado..................................................................... 14
7 – Participando de um fórum........................................................................................................... 18
7.1 – Iniciando um novo tópico ..................................................................................................... 18
7.2 – Respondendo a uma mensagem postada por um participante.............................................. 21
8- Respondendo a um questionário ..................................................................................................23
9 – Glossário ..................................................................................................................................... 26
10 – Participando de um Chat ........................................................................................................... 27
11 – Produzindo um texto coletivo com Wiki .................................................................................... 29
12 – Visualizando suas notas............................................................................................................. 35
Referências....................................................................................................................................... 37
Informações sobre os autores........................................................................................................... 38

2

Faculdades Integradas de Ourinhos | Manual do Aluno para o Ambiente Conhecer

Lista de Figuras
Figura 1 - Login do Portal do Aluno .....................................................................................................6
Figura 2 - Acesso ao Ambiente Conhecer ............................................................................................6
Figura 3 - Lista de Cursos ....................................................................................................................7
Figura 4 - Aparência da tela do Ambiente Conhecer ............................................................................7
Figura 5 - Opção “Perfil” .....................................................................................................................8
Figura 6 - Opção “Modificar perfil”......................................................................................................8
Figura 7 - Tela de atualização de perfil (1) ...........................................................................................9
Figura 8 - Tela de atualização de perfil (2) ...........................................................................................9
Figura 9 - Perfil atualizado...................................................................................................................9
Figura 10 - Opção “Participantes” ..................................................................................................... 10
Figura 11 - Lista de participantes....................................................................................................... 10
Figura 12 - Perfil completo do participante ....................................................................................... 11
Figura 13 - Espaço para inserir e enviar a mensagem ........................................................................ 11
Figura 14 - Eventos exibidos no calendário........................................................................................ 12
Figura 15 - Eventos de curso ocultos .................................................................................................12
Figura 16 - Mês exibido no calendário............................................................................................... 12
Figura 17 - Eventos do mês e botão “Novo evento” .......................................................................... 13
Figura 18 - Tela de configuração do novo evento .............................................................................. 14
Figura 19 - Detalhes do evento ......................................................................................................... 14
Figura 20 - Exemplo de link para a Tarefa.......................................................................................... 15
Figura 21 - Tela de envio da tarefa (1) ............................................................................................... 15
Figura 22 - Tela de envio da tarefa (2) ............................................................................................... 16
Figura 23 - Tela de confirmação de envio da tarefa ........................................................................... 16
Figura 24 - Botão “Editar o documento enviado” .............................................................................. 17
Figura 25 - Editor de textos da tarefa ................................................................................................ 17
Figura 26 - Botão “Salvar mudanças” ................................................................................................ 17
Figura 27 - Tela de acompanhamento de notas da tarefa..................................................................18
Figura 28 - Exemplo de link para o “Fórum de notícias”..................................................................... 18
Figura 29 - Tabela de tópicos do “Fórum de notícias” ........................................................................ 18
Figura 30 - Notícia publicada no fórum de notícias............................................................................ 19
Figura 31 - Exemplo de link para o Fórum ......................................................................................... 19
Figura 32 - Botão “Acrescentar um novo tópico de discussão” .......................................................... 19
Figura 33 - Tela de configuração do novo tópico de discussão (1)...................................................... 20
Figura 34 - Tela de configuração do novo tópico de discussão (2)...................................................... 20
Figura 35 - Tela de confirmação de publicação da mensagem no fórum ............................................ 20
Figura 36 - Nome do tópico recém criado ......................................................................................... 21
Figura 37 - Opções “Editar” e “Excluir” da mensagem publicada no fórum ........................................ 21
Figura 38 - Opção “Responder” da mensagem publicada no fórum ................................................... 21
Figura 39 - Tela de edição da resposta .............................................................................................. 22
Figura 40 - Resposta postada ............................................................................................................ 22
Figura 41 - Caixa de listagem............................................................................................................. 23
Figura 42 - Exemplo de um link para o questionário .......................................................................... 23
Figura 43 - Botão “Tentar responder o questionário agora” .............................................................. 23
Figura 44 - Exemplo de um questionário ........................................................................................... 24
Figura 45 - Confirmação de conclusão do questionário ..................................................................... 25
Faculdades Integradas de Ourinhos | Manual do Aluno para o Ambiente Conhecer

3

Figura 46 - Gabarito do questionário.................................................................................................25
Figura 47 - Dados referentes à tentativa ........................................................................................... 25
Figura 48 - Exemplo de link para o Glossário ..................................................................................... 26
Figura 49 - Tela de visualização do Glossário ..................................................................................... 26
Figura 50 - Tela de criação de um novo conceito dentro do Glossário (2) .......................................... 27
Figura 51 - Exemplo de link para o Chat ............................................................................................ 27
Figura 52 - Link para entrar no chat...................................................................................................28
Figura 53 - Tela do chat ..................................................................................................................... 28
Figura 54 - Opção “Ver sessões encerradas” ..................................................................................... 29
Figura 55 - Opção “Ver esta sessão” ..................................................................................................29
Figura 57 - Exemplo de link para o Wiki ............................................................................................. 29
Figura 56 - Relatório de postagens....................................................................................................29
Figura 58 - Tela de edição de página Wiki.......................................................................................... 30
Figura 59 - Ponto de interrogação na palavra escrita no modo “CamelCase” ..................................... 30
Figura 60 - Tela de edição da nova página......................................................................................... 31
Figura 61 - Menus da atividade Wiki .................................................................................................31
Figura 62 - Página exibida no modo “Visualizar” ................................................................................ 31
Figura 63 - Página exibida no modo “Editar” ..................................................................................... 32
Figura 64 - Tela exibida na opção “ Links” .......................................................................................... 32
Figura 65 - Tela de exibida na opção “Histórico” ............................................................................... 33
Figura 66 - Opção “Dif” ..................................................................................................................... 33
Figura 67 - Ferramentas “Buscar” , “Escolher Links Wiki” ...................................................................34
Figura 68 - Opção “ Escolher Links Wiki” ............................................................................................ 34
Figura 69 - Opção “Notas”................................................................................................................. 35
Figura 70 - Quadro de notas.............................................................................................................. 35
Figura 71 - Alteração de formato do quadro de notas ....................................................................... 35
Figura 72 - Quadro de notas no formato “Relatório de usuário” ........................................................ 36

4

Faculdades Integradas de Ourinhos | Manual do Aluno para o Ambiente Conhecer

Introdução
Olá, caro estudante! Seja bem-vindo ao Ambiente Conhecer, um espaço preparado
com muito carinho para que você aproveite ao máximo o que temos a oferecer.

Introdução

O Ambiente Conhecer foi criado utilizando o Moodle (Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment), um software livre muito utilizado para a elaboração de
cursos à distância, feito pelo australiano Martin Dougiamas em 2001.
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases (lei 9394/ 96):
A Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos
sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes
de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados
pelos diversos meios de comunicação.
Portanto o ensino a distância é mais flexível, pois permite uma maior autonomia do
aluno no processo de aprendizagem. Diferentemente do ensino presencial, em que há
horário e local determinados, nesta modalidade é que você quem define os horários e locais
que lhe sejam mais convenientes para os estudos. Você pode acessar os cursos na sua casa,
no seu trabalho ou em outro lugar, desde que o local possua conexão com a internet.
Venha conosco descobrir este ambiente, através deste tutorial que irá auxiliá-lo na
aprendizagem.
Aproveite bem e bons estudos!
Visite nosso site para mais informações: http:/ / www.fio.edu.br
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1 – Acessando o Ambiente Conhecer
Para acessar o ambiente CONHECER, basta você abrir o seu navegador e colocar o
endereço http:/ / 200.192.243.58/ erptnt/ ACTPortalAluIES. Na página que se abrir, no item
SELECIONE UMA UNIDADE (1), escolha Faculdades Integradas de Ourinhos e nos próximos
campos insira o seu ID (2) e sua senha (3). Depois, clique no botão Entrar (4).

1-Acessando
o Ambiente
Conhecer

1

4

2
3

Figura 1 - Login do Portal do Aluno

Em seguida, aparecerá a tela com seus dados pessoais. Na parte superior existem
vários ícones, entre eles está o do ambiente CONHECER (5), clique nele.
5

Figura 2 - Acesso ao Ambiente Conhecer

Feito isso, você entrará no ambiente e verá a lista (6) de todos os cursos em que você
está inscrito. Agora clique no curso que deseja abrir.

6
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2- Ambiente
Conhecer

Figura 3 - Lista de Cursos

2 – Familiarizando-se com o Ambiente Conhecer
Ao clicar no nome do curso você verá a tela ilustrada na Figura 4.
Na parte superior direita (1) você verá escrito seu nome, juntamente com a data.
Abaixo do cabeçalho você tem a Barra de Navegação (2). Esta barra mostra onde
você está, conforme você navega pela disciplina esta barra muda.
No centro da página está a área principal (3), onde é exibida a programação do
curso. À esquerda e à direita da área principal do curso existem vários blocos (4). Estes
blocos possuem várias finalidades, as quais serão abordadas mais adiante.

2

1

3

4

Figura 4 - Aparência da tela do Ambiente Conhecer
7
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3 – Editando seu perfil
É possível editar o seu perfil e postar uma descrição sobre você. Para fazer isso clique
na opção Perfil localizado no bloco Administração.

Figura 5 - Opção “Perfil”

Na próxima tela, serão mostradas informações gerais de sua pessoa. Para fazer
alterações clique na guia Modificar perfil.

3-Editando
seu perfil

Figura 6 - Opção “Modificar perfil”

Na próxima tela você verá um formulário que possibilita realizar as alterações
necessárias. Para inserir uma descrição de seu perfil profissional e acadêmico, escreva as
informações desejadas dentro do editor de texto (1). Este campo é obrigatório, portanto
seu perfil será atualizado somente quando você preenchê-lo. Se você estiver em dúvida
sobre o que colocar aqui, insira apenas a palavra “ Estudante”.
Para inserir uma foto, clique em Selecionar arquivo (2) e escolha a foto que deseja
inserir. Para salvar as alterações, clique em Atualizar perfil (3).

8
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1
3-Editando
seu perfil

Figura 7 - Tela de atualização de perfil (1)

2

3

Figura 8 - Tela de atualização de perfil (2)

Após a atualização será exibida a tela de seu perfil juntamente com a foto.

9
Figura 9 - Perfil atualizado
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4 – Comunicando-se com os participantes
Você pode se comunicar com os participantes do seu curso enviando mensagens a
eles. Para isso, clique na opção Participantes (1).

1

Figura 10 - Opção “Participantes”

Na tela que aparecer você verá a listagem de participantes. Para visualizar os
usuários de um determinado curso, clique em Meus cursos (2) e escolha a disciplina
desejada.
4-Participantes

Clique no nome do participante (3) para quem você deseja enviar a mensagem.
2

3

Figura 11 - Lista de participantes

Na tela seguinte você terá a visualização do perfil completo do participante. Clique
em Enviar mensagem (4).

10
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4

Figura 12 - Perfil completo do participante

Feito isso, você verá a janela para que seja digitada a mensagem. Insira o texto no
campo apropriado (5) e clique em Enviar mensagem (6).

5-Calendário
de atividades

5
6

Figura 13 - Espaço para inserir e enviar a mensagem

5 – Controlando o calendário de atividades do curso
O calendário é uma boa ferramenta para fazer o acompanhamento das atividades do
curso.
No local Seleção de Eventos (1), você pode ocultar ou mostrar os eventos registrados
por abrangência de público, ou seja, pode ver ou esconder os eventos Globais, do Curso, do
Grupo e do Usuário, clicando sobre cada uma das opções. Neste último você pode agendar
suas atividades e compromissos pessoais, tendo total controle sobre esses registros. A figura
abaixo mostra todos os eventos sendo exibidos no calendário.
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1

Figura 14 - Eventos exibidos no calendário

A próxima imagem mostra o mesmo calendário da figura anterior, mas com os
eventos de curso ocultos.
5-Calendário
de atividades

Figura 15 - Eventos de curso ocultos

Você pode tanto visualizar os eventos do mês atual como também do mês anterior e
posterior, clicando nas setas para a esquerda (2) e para a direita (3). Para visualizar o
calendário com mais detalhes clique sobre o mês (4).
2

3

4
Figura 16 - Mês exibido no calendário
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Ao entrar no calendário você verá todos os eventos daquele mês. Para inserir um
novo evento no calendário clique em Novo evento (5).
5

Figura 17 - Eventos do mês e botão “Novo evento”

5-Calendário
de atividades

Importante: Lembre-se que quem cadastra eventos Globais, eventos do Curso ou eventos de
Grupo, é seu professor. Para você, apenas os Eventos de Usuários são passíveis de mudança.
Coloque um nome para o evento (6) e no editor de texto (7) faça uma breve
descrição.
No campo Data (8), você pode determinar o dia e o horário que o evento começará.
Mais abaixo, é possível configurar o tempo de duração (9) que o aviso ficará no ar, e
também determinar um esquema de repetição (10) do aviso para reforçar o evento aos
participantes.
Quando terminar, clique em Salvar mudanças (11).
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6-Enviando
uma tarefa

11
Figura 18 - Tela de configuração do novo evento

Na próxima tela você verá o evento recém criado. Caso precise editá-lo clique no
ícone Editar evento (12) ou então, se desejar excluí-lo, clique no ícone Cancelar evento (13).

12

13
Figura 19 - Detalhes do evento

6 – Enviando uma tarefa e acompanhando o resultado
Seu professor pode solicitar a realização de uma tarefa através de envio de arquivos
como textos, imagens, etc. ou através de um texto que você irá escrever no próprio
ambiente. No último caso, é recomendado que você edite o texto usando um programa de
sua preferência, como MS-Word ou BR-Office, por exemplo, e depois faça a transferência
deste texto para o ambiente. Isto é importante, pois caso haja uma queda de conexão com a
internet, você não perderá todo o conteúdo criado.
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Quando seu professor disponibilizar esta atividade, clique no link como o ilustrado no
exemplo abaixo:

Figura 20 - Exemplo de link para a Tarefa

Na próxima tela, você verá algumas informações postadas pelo seu professor, bem
como as datas de início e de entrega da tarefa (1). Se for solicitado que você envie um
arquivo presente em seu computador, clique em Selecionar Arquivo (2).
Depois, clique em Enviar arquivo selecionado (3).

1
6-Enviando
uma tarefa

2

3
Figura 21 - Tela de envio da tarefa (1)

Logo após, você verá o seu arquivo disponível para download. Caso queira removê-lo,
clique no ícone Excluir (4).
Dependendo do tipo de tarefa elaborado pelo seu professor para anexar arquivos,
você poderá ser solicitado a enviar vários ou apenas um arquivo. No primeiro caso, após
anexar seu arquivo, aparecerá o botão Enviar para avaliação (5). Após clicar neste botão,
surgirá a tela para que você confirme o envio dos arquivos. Se você tiver certeza de que não
precisará alterar nenhum arquivo, clique em Sim. Caso contrário clique em Não. Após o
envio, sua tarefa não poderá mais ser atualizada.
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4

Excluir

5

Figura 22 - Tela de envio da tarefa (2)

6-Enviando
uma tarefa

Figura 23 - Tela de confirmação de envio da tarefa

Agora, se for solicitado o envio de apenas um arquivo, este sempre será substituído
quando for anexado um novo.
Caso a tarefa seja do tipo para que você escreva o texto no próprio ambiente, após
clicar no link da tarefa, como o exemplificado na Figura 20, você verá uma tela parecida com
a ilustrada na Figura 21, com a diferença de que você não terá o local para enviar arquivos.
Clique no botão Editar o documento enviado (6) para abrir o editor de textos.

16
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6

Figura 24 - Botão “Editar o documento enviado”

Como explicado anteriormente, é importante que você digite seu texto utilizando um
programa externo, para que você não perca seu trabalho caso haja uma queda de conexão
com a internet. Quando terminar de escrever seu texto, copie-o e cole-o no editor de textos
do ambiente, mostrado na figura abaixo.

6-Enviando
uma tarefa

Figura 25 - Editor de textos da tarefa

Quando terminar clique em Salvar mudanças (7).

7
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Figura 26 - Botão “Salvar mudanças”
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Você sempre poderá acessar a tarefa para acompanhar o resultado, através do link
mostrado na Figura 20. Quando seu professor atribuir a nota para o seu trabalho, os dados
aparecerão da maneira como mostra o exemplo abaixo:

Figura 27 - Tela de acompanhamento de notas da tarefa

7 – Participando de um fórum
7.1 – Iniciando um novo tópico
O fórum permite a interação entre você e os outros participantes do curso em que
você está inscrito.
O fórum de últimas notícias é útil para publicar avisos aos participantes. Para
visualizar os tópicos postados pelo seu professor, clique no link como o mostrado abaixo:

7-Fórum

Figura 28 - Exemplo de link para o “Fórum de notícias”

Em seguida, clique sobre a notícia que deseja visualizar.

Figura 29 - Tabela de tópicos do “Fórum de notícias”

Neste fórum, como aluno, você pode simplesmente ler as postagens e não criar
outros tópicos, como ilustra a figura abaixo:
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Figura 30 - Notícia publicada no fórum de notícias

Agora, se desejar publicar uma notícia, você depende do tipo de fórum aberto pelo
seu professor. Em fóruns gerais, é permitida ao aluno a criação de tópicos específicos, e
quando isso é habilitado pelo professor, você pode realizar os seguintes procedimentos:
Clique no link do fórum que deseja participar, como no exemplo abaixo.

Figura 31 - Exemplo de link para o Fórum

Clique em “Acrescentar um novo tópico de discussão”.

7-Fórum

Figura 32 - Botão “Acrescentar um novo tópico de discussão”

Na próxima tela, digite um título que identifique o seu assunto (1) e escreva a
mensagem (2). Vale lembrar que você pode anexar um arquivo junto à mensagem a ser
enviada aos participantes do curso. Para tal, basta escolher o arquivo desejado presente
numa pasta específica em seu computador, clicando sobre o botão Selecionar arquivo (3).
Para finalizar clique em Enviar Mensagem ao fórum (4).
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1

2

Figura 33 - Tela de configuração do novo tópico de discussão (1)

3

7-Fórum

4
Figura 34 - Tela de configuração do novo tópico de discussão (2)

Na próxima tela clique em Continuar (5) ou espere que a tela mude
automaticamente.

5
Figura 35 - Tela de confirmação de publicação da mensagem no fórum
20

Agora, para visualizar a notícia que você acabou de publicar, clique no nome do
tópico (6) que você criou.
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6
Figura 36 - Nome do tópico recém criado

Caso queira fazer alguma alteração na mensagem que você publicou, clique em
Editar (7). Se você quiser remover a mensagem, clique em Excluir (8). Você tem 30 minutos
para realizar modificações na mensagem ou removê-la.

8
7
Figura 37 - Opções “Editar” e “Excluir” da mensagem publicada no fórum

7.2 – Respondendo a uma mensagem postada por um participante
Em um fórum, além de você poder criar um novo tópico, quando isto for permitido
pelo seu professor, você também poderá interagir respondendo às mensagens postadas pelo
seu professor e seus colegas.

7-Fórum

Note que em cada mensagem postada, existe a opção Responder (1), ao clicar neste
item, você terá acesso à tela para seja inserido o texto.

1
Figura 38 - Opção “Responder” da mensagem publicada no fórum

Na tela que aparecer, escreva sua mensagem (2). Neste ponto é importante salientar
que você pode solicitar o envio de suas mensagens via Email (3) e também anexar um
arquivo (4) a cada postagem respeitando o tamanho máximo permitido para envio. Quando
concluir, clique em Enviar mensagem ao fórum (5).
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2

3

4

7-Fórum

5
Figura 39 - Tela de edição da resposta

Quando a resposta for enviada, ela será incluída como um subtópico da mensagem
que a outra pessoa enviou.
Assim como na criação de um novo tópico, você terá 30 minutos para alterar ou
remover a mensagem.

22

Figura 40 - Resposta postada
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Outro detalhe a ser observado é a forma como você pode visualizar as mensagens
encaminhadas ao fórum, clicando na caixa de listagem (6), localizada na parte superior.
6

Figura 41 - Caixa de listagem

Com este recurso você pode organizar as mensagens postadas facilitando o acesso às
informações. As formas de visualização são:
Mostrar respostas aninhadas - mostra as postagens de modo hierárquico;
As demais opções são auto-explicativas:
Mostrar respostas começando pela mais antiga
Mostrar respostas começando pela mais recente
Listar respostas

8- Respondendo a um questionário
Os questionários servem para que o professor avalie o aprendizado do aluno. Cada
professor pode elaborar um questionário ao seu critério. Alguns podem estabelecer um
tempo máximo para que ele seja respondido ou então que o aluno possa respondê-lo uma
única vez ou várias vezes.
8-Questionário

Quando seu professor solicitar a resolução de um questionário, clique no link como
este, exemplificado abaixo.

Figura 42 - Exemplo de um link para o questionário

Logo após, aparecerá a tela com as informações fornecidas pelo seu professor para
que você possa realizar a atividade. Para iniciar, clique em Tentar responder o questionário
agora (1).

1

23

Figura 43 - Botão “Tentar responder o questionário agora”
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Após clicar no botão, as perguntas aparecerão na tela. O professor pode definir a
quantidade de questões que aparecerão na página e, dependendo do critério, pode ser que
todas as questões apareçam na mesma tela.

8-Questionário

2

Figura 44 - Exemplo de um questionário

Assim que terminar de responder as questões, clique no botão Enviar tudo e
terminar (2), localizado no final da página. Em seguida, aparecerá uma mensagem de
confirmação, como a mostrada na figura abaixo. Se você tiver certeza de que não será
necessário alterar as respostas das questões, clique em OK, senão clique em Cancelar e faça
as alterações.
24
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Figura 45 - Confirmação de conclusão do questionário

Logo após, você verá o gabarito das questões, como o mostrado na Figura 46,
indicando as perguntas que você acertou e as que você errou. Repare que na parte de cima
da tela são mostrados alguns dados como as datas de início e fim, o tempo que você levou
para responder as perguntas, suas notas e alguns comentários, como mostra a Figura 47.
Para concluir, clique em Terminar Revisão.

8-Questionário

Figura 46 - Gabarito do questionário
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Figura 47 - Dados referentes à tentativa
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9 – Glossário
O Glossário é um recurso que permite a visualização dos significados de termos
utilizados no curso. Se esta atividade for disponibilizada pelo seu professor, clique no ícone
como o mostrado abaixo.

Figura 48 - Exemplo de link para o Glossário

Na próxima tela você terá duas opções para procurar uma palavra:



Digitando a palavra exata dentro da caixa de texto (1) e clicando em Buscar (2).
Se a opção Buscar em todo texto (3) estiver selecionada, serão exibidos todos os
conceitos que contenham a palavra procurada em seu texto.
Você também pode fazer uma busca através do índice, clicando nas letras (4)
correspondentes as iniciais das palavras.

Para incluir uma nova palavra, clique em Inserir novo item (5).

2
3
1
4
5

9-Glossário

Figura 49 - Tela de visualização do Glossário

Ao clicar no botão para adicionar uma nova palavra será exibida a tela para que você
insira o conceito (6) e a definição (7). Para concluir clique em Salvar Mudanças (8).

26

Faculdades Integradas de Ourinhos | Manual do Aluno para o Ambiente Conhecer

6

7

Figura 50 - Tela de criação de um novo conceito dentro do Glossário (1)

8

Figura 50 - Tela de criação de um novo conceito dentro do Glossário (2)

10 – Participando de um Chat

10-Chat

O Chat é um recurso que possibilita aos participantes da disciplina conversar em
tempo real. Se esta atividade for disponibilizada pelo seu professor, clique no ícone como o
mostrado abaixo.

Figura 51 - Exemplo de link para o Chat
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Na próxima tela clique no link indicado na figura abaixo.
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Figura 52 - Link para entrar no chat

Em seguida, a tela do chat se abrirá. Ela é dividida em duas partes: a da direita (1)
mostra os usuários que estão participando do bate-papo, e a do lado esquerdo (2) exibe as
mensagens enviadas por você e pelos outros participantes.
Digite a mensagem na caixa de texto (3) e pressione a tecla “Enter” para enviá-la. Se
um usuário não estiver respondendo, você pode chamar a atenção dele, clicando em bip (4),
localizado ao lado do nome dele. Isto faz com que apareça uma mensagem para esta pessoa
indicando que você está chamando a atenção dela.
2

1

4

3
10-Chat

Figura 53 - Tela do chat

Uma dica importante para você, estudante, é que a qualquer momento você pode
ver as sessões de conversa que já foram realizadas por você e os outros participantes do
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bate-papo. Para tal, entre no bate-papo desejado, clique em Ver Sessões Encerradas (5),
localizado na parte superior direita da página.
5

Figura 54 - Opção “Ver sessões encerradas”

Na primeira tela que aparece, você já vê quem postou mensagens e quantas foram as
postagens de cada uma delas. Para ter acesso total ao que foi discutido na conversa entre os
participantes do Bate-Papo, basta clicar em: Ver esta sessão (6).

6

Figura 55 - Opção “Ver esta sessão”

Pronto, já temos um relatório completo de todas as postagens.

Figura 56 - Relatório de postagens

11 – Produzindo um texto coletivo com Wiki
Outra atividade que pode ser solicitada pelo seu professor é a produção coletiva de
textos utilizando wiki. Se este recurso estiver disponível, clique no link como o exemplificado
abaixo para poder participar:

11-Wiki

Figura 57 - Exemplo de link para o Wiki
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Após clicar no link, caso você seja a primeira pessoa a criar a página, você verá a tela
de edição. Dentro do editor de textos (1), você pode inserir imagens, tabelas e outros
conteúdos.
Para fazer ligações com outras páginas de sua wiki basta digitar uma palavra com
letra maiúscula no início e outra letra maiúscula em qualquer outro lugar da palavra, isto é
chamado de CamelCase. Sempre que você digitar uma palavra desta maneira, o sistema irá
reconhecê-la e procurar por uma página com este nome. Se a página não existir ainda, ao
clicar em Salvar (2), a palavra aparecerá com um ponto de interrogação (3).

1

2

Figura 58 - Tela de edição de página Wiki

3

11-Wiki

Figura 59 - Ponto de interrogação na palavra escrita no modo “CamelCase”

Se você clicar no ponto de interrogação aparecerá a tela para que seja editada a
página com o nome que você digitou, neste caso é CamelCase.

Faculdades Integradas de Ourinhos | Manual do Aluno para o Ambiente Conhecer

30

Figura 60 - Tela de edição da nova página

Note que na parte superior da tela existem quatro réguas: Visualizar, Editar, Links e
Histórico.

Figura 61 - Menus da atividade Wiki

Ao navegar pelas páginas de uma wiki, cada página é exibida no modo Visualizar (4).
4

11-Wiki

Figura 62 - Página exibida no modo “Visualizar”
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Se quiser alterar alguma página, clique em Editar (5) e a tela de edição aparecerá.
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5

Figura 63 - Página exibida no modo “Editar”

A régua Links (6) exibe as páginas que possuem links para a página que você está
visualizando. Isto pode ser útil para fazer um rastreamento e ver em quais lugares a página
está sendo referenciada na wiki.

6

Figura 64 - Tela exibida na opção “Links”

Ao clicar na régua Histórico (7) você verá as versões da página que está sendo
visualizada e também quem participou da edição. Em cada versão existem três ferramentas
que podem ser utilizadas: Navegar, Recuperar e Dif (8).

11-Wiki
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7

8

Figura 65 - Tela de exibida na opção “Histórico”




Navegar: possibilita visualizar cada versão da página.
Recuperar: permite recuperar um versão antiga da página para edição. Se as
mudanças forem salvas, esta passará a ser a versão mais nova da página.
Dif: exibe as diferenças entre duas versões consecutivas da página. Acréscimos
possuem o símbolo + (9). Partes retiradas tem o símbolo – (10). A figura abaixo
mostra um exemplo.



10

11-Wiki
9

Figura 66 - Opção “Dif”
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Na parte superior da tela do wiki, abaixo da barra de navegação, existem duas
ferramentas: Buscar (1) e Escolher Links Wiki (2).

1

2

Figura 67 - Ferramentas “Buscar”, “Escolher Links Wiki”

A ferramenta Buscar permite a procura por palavras chave em todas as páginas wiki.
O sistema informa quais são as páginas que contém a palavra digitada.
A ferramenta Escolher Links Wiki possui várias opções:











Figura 68 - Opção “Escolher Links Wiki”

Mapa do site: Exibe as páginas do wiki hierarquicamente.
Índice das páginas: mostra uma lista de todas as páginas da wiki em ordem
alfabética.
Páginas mais recentes: exibe uma lista das páginas criadas mais
recentemente.
Páginas mais visitadas: exibe uma lista das páginas mais visitadas.
Páginas modificas frequentemente: exibe uma lista das páginas mais
frequentemente editadas.
Páginas atualizadas: exibe uma lista das páginas do wiki por data e hora da
última edição.
Páginas órfãs: Páginas em que foram eliminados todos os links que a
indicavam.
Páginas encomendadas: Uma página wiki onde os participantes podem listar
páginas que eles gostariam de visualizar na coleção de páginas.
Exportar páginas: permite agrupar todas as páginas de um wiki e exportá-las
como HTML ou então um arquivo compactado para poder ser baixado em seu
computador ou para um diretório do Moodle.
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11-Wiki
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12 – Visualizando suas notas
É possível fazer o acompanhamento das notas que você obteve em cada atividade do
curso. Para fazer isso, clique na opção Notas, localizada no bloco Administração.

Figura 69 - Opção “Notas”

Na tela que aparecer, você verá um quadro como o ilustrado na Figura 70:
Neste quadro é possível visualizar os nomes de cada atividade (1), as notas obtidas
em cada uma delas (2) e a média final do curso (3), no formato de números reais e também
em porcentagem.

2

1

3

Figura 70 - Quadro de notas

Você pode alterar o formato de visualização deste quadro, clicando na opção
Escolher uma ação (4). Existem duas formas de visualização: Relatório do usuário(5) e
Relatório geral (6).

4

5

6

Figura 71 - Alteração de formato do quadro de notas
12-Notas
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O formato Relatório geral exibe um quadro que mostra as médias obtidas em cada
curso, como ilustra a Figura 72.

Figura 72 - Quadro de notas no formato “Relatório de usuário”

12-Notas
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