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Customiza a plataforma de aprendizagem MOODLE, software livre utilizado no e-AULA,
e-PROJETO e e-TESTE, e o software BBB (BigBlueButton), o qual é base para o sistema
de webconferência (WebConf);
Gerencia os servidores onde estão instaladas às respectivas plataformas;
Desenvolve e gerencia a integração entre o sistema de gestão acadêmica Cobalto e as
plataformas de aprendizagem, permitindo que docentes, discentes e equipe de apoio
estejam automaticamente registrados como participantes das turmas nas plataformas
de aprendizagem;
Presta suporte técnico especializado para as referidas plataformas.

As plataformas de aprendizagem e-AULA, e-PROJETO, e-TESTE e o sistema de
webconferência (WebConf) são providos e mantidos pela equipe técnica da
Superintendência de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (SGTIC) da
UFPel, a qual desempenha as seguintes atividades:

Julio Carlos Balzano De Mattos
Superintendente de Gestão de Tecnologia da

Informação e Comunicação
SGTIC

Licença Creative Commons
Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-

NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional.
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INTRODUÇÃO

Universidade Federal de Pelotas

Este Guia tem como objetivo ambientar os usuário com as
configurações do novo ambiente virtual de aprendizagem (AVA)
da UFPel, chamado de  e-PROJETO. Essa plataforma, vem para
substituir o ambiente AVA Institucional, que abrigava alguns
cursos e atividades ligadas a Projeto Unificados, no passado. 

O e-PROJETO nada mais é do que uma cópia do ambiente e-
AULA, com certas modificações. Ele visa dar suporte a projetos
de ensino, pesquisa e extensão que a Universidade tem a
oferecer, assim como a outras demandem de departamentos
acadêmicos e formações à comunidade. 

As principais configurações do e-PROJETO são feitas por
intermédio do sistema Cobalto, logo este documento abordará
algumas configurações que viabilizam a criação e inscrição de
membros no ambiente.
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2 - Criando um espaço no e-PROJETO.

Para solicitar um ambiente no e-PROJETO, o responsável deve
entrar em seu Cobalto e ir até a aba Projetos unificados. 
Lá, deve acessar a opção Cursos no e-PROJETO.

Já dentro da aba, você deve clicar em Novo
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1 - Aqui você deve colocar o nome do seu projeto. Lembre-se de
colocar corretamente, pois o seu espaço no e-PROJETO é
determinado por este nome.

3 - A data de início e término do, do curso, deve ser corretamente  
colocado, pois, quando o projeto for aprovado não há como
alterar. 

6 - A justificativa deve ser escrita caso o seu curso não esteja
vinculado a algum projeto unificado.

4 - Escolha uma categoria que mais se encaixa o seu projeto. Tais
como um projeto de: ensino, pesquisa ou extensão. 

5 - Um telefone para contato, caso seja necessário algum suporte
mais específico. 

2 - Você pode procurar o projeto unificado que o seu curso é
vinculado. Se ele não for vinculado a nenhum, você deve escrever
uma breve justificativa para a sua criação. 

Por último, revise, mais uma vez, as informações e clique em
Salvar.
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Todas as solicitações de projetos passam por uma rápida
vistoria pelo NUPED, o que deve demorar por volta de 24 horas.
Quando o seu projeto for aprovado, você receberá um e-mail
com a informação e na sua aba de Projeto Unificados
aparecerá o seu curso como aprovado.
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Quando aprovado, você pode clicar em Link do curso para
acessar o espaço no e-PROJETO do seu curso. 

Quando você clicar sobre um dos seus cursos, que já tenha sido
aprovado, deverá estar informações de Identificação e verá
outras duas abas no topo da tela.

A aba Participantes serve para adicionar participantes
individualmente.
Já, a aba Importação, serve para fazer o cadastro de uma
grande quantidade de participantes.

Universidade Federal de Pelotas
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3 - Adicionando alunos e colaboradores

Para adicionar participantes, você deve entrar na página do
curso em questão e clicar em Participantes. 

3.1 Adição individual de participantes

Em Participante,  você deve colocar o nome ou o CPF do
membro que deseja adicionar e deve selecionar o nome que
aparecerá logo abaixo da caixa de texto. 

Após selecionar o nome do usuário que quer adicionar, você
deve o vincular a um Papel. É aconselhado que uma leitura
minucioso do quadro de atribuições de papéis, que se encontra
na parte superior da mesma página. 

Universidade Federal de Pelotas
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3.2 Membros sem cadastro no Cobalto.

O processo ocorre em uma ou duas etapas, dependendo do
usuário. Àqueles com uma etapa, são os usuários com CPF já
cadastrados no Cobalto; os com duas, aqueles que ainda
faltam se cadastrarem. 

Na aba ‘’submeter arquivo’’, você enviará a relação de
participantes que deseja cadastrar no seu curso.

Está funcionalidade exige que o arquivo de texto seja em

formato "txt", que são os arquivos que podem ser abertos e
feitos utilizando o Bloco de Notas do Windows. Também é
possível fazer o arquivo de texto na ferramenta Word e somente
salvar o texto, no fim da operação, em formato "txt".
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O arquivo de texto deve seguir a seguinte formatação: ‘’CPF,

vírgula,nome,vírgula,e-mail’’, de todos os participantes que
serão incluídos:

Vale destacar que não pode ter cabeçalho e não deve ter
espaço entre os dados, assim como no exemplo.

As pessoas sem cadastro são visíveis no grid de ''importação''.
Porém, não como efetivadas. 
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Os usuários não efetivados receberam um e-mail informando-os
de preencherem o cadastro, tais como: o número no RG, senha,
data de nascimento, etc. Tudo isso, é cadastrado neste
formulário enviado por e-mail. Posto isso, os usuários passarão a
serem efetivados.

Na aba ''participantes'', é possível a verificação tanto das
pessoas efetivadas quanto das não.

Deve-se informar, para que os participantes, de que tanto o e-
mail de confirmação de inscrição, quanto o de pedido de
cadastro podem cair no Spam. Logo, vale ressaltar para que os
participantes verifiquem o spam. 
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3.3 Membros com cadastro no Cobalto

Para aqueles já cadastrados, o processo será de apenas uma
etapa, visto que  seu CPF já estará registrado no Cobalto. Essas
pessoas entram direto no sistema.

Cabe salientar também casos em que, mesmo cadastrados, os
usuários não serão efetivados. Um dos fatores dessa causa é
seu e-mail não registrado no cobalto. Não existindo o e-mail,
ele não será enviado ao e-PROJETO. 
A fim de solucionar o problema, o usuário terá que solicitar a
inclusão do seu e-mail, enviando uma cópia do documento.

Ressaltamos de que o responsável, pelo projeto, pode reenviar
os e-mails para aqueles participantes que ainda não foram
efetivados. Para isso, basta clicar em Reenviar e-mails, e
somente os não efetivados receberão este reenvio. 



Quando participantes forem adicionados no seu projeto, você
deve sempre clicar na opção Atualizar no e-PROJETO.
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3.4 Atualizar no e-PROJETO

Esta atualização exporta os participantes para o e-PROJETO, o
que permite que eles possam acessar a plataforma.
Diferentemente do e-AULA, os participantes não são
adicionados no período da noite, mas sim quando o dono do
projeto clica em Adicionar no e-PROJETO. 

Você pode ver o status do usuário na aba Atualização no e-

PROJETO, onde aponta a seta vermelha. Após a atualização, o
mesmo irá modificar para SIM. 
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4 - Perguntas Frequentes
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Não tenho cadastro no Cobalto, não sou funcionário ou

aluno da UFPel, logo não posso ser inscrito em um curso no

e-PROJETO? 

Você pode, sim. Quando o responsável, pelo ambiente no e-
PROJETO, o cadastrar utilizando a ferramenta de Exportação,
um link será enviado para o seu e-mail que permitirá que seu
cadastro seja feito. Logo, você terá acesso à plataforma. 

O responsável pelo e-PROJETO me cadastrou no ambiente,

porém não tenho mais acesso ao meu e-mail de cadastro.

O que posso fazer?

Você deve abrir um chamado no Sistema de Atendimento da
UFPel e enviar uma foto nítida de um documento com foto, para
a Coordenação de Registros Acadêmicos (CRA) solicitando a
alteração do seu e-mail de cadastro. Link para o sistema de
atendimento se encontra no fim deste guia.

Cadastrei um aluno, da UFPel, em um ambiente no e-

PROJETO, entretanto ele não foi efetivado, não recebeu

nenhum e-mail para realizar o cadastro ou algum e-mail de

confirmação. O que pode ter ocorrido? 

Alguns alunos possuem cadastro no Cobalto, mas não têm
nenhum e-mail registrado no seu sistema. Logo, não tem como
ser cadastrado em um ambiente do e-PROJETO e devem
solicitar ao CRA, por via Sistema de Atendimento da UFPel, o
cadastro de um e-mail, seguindo os mesmos passos da pergunta
anterior. 
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Fiz o cadastro do meu e-mail, junto ao CRA, entretanto

agora preciso redefinir a minha senha do Cobalto. Onde

posso realizar esta redefinição? 

A redefinição de senha pode ser feita acessando o seguinte link:
https://bityli.com/6Lrr5. Basta colocar o CPF de cadastro e
seguir os passos para realizar a redefinição.

https://bityli.com/6Lrr5
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4 - Encerramento

Caso tenha interesse em buscar maiores informações sobre o
(NUPED), segue o link do site abaixo: 

           
               
                   Acesse aqui!
                     https://wp.ufpel.edu.br/nuped/ 

Acesse aqui!
https://www.facebook.com/nupedUFPel

 

Acesse aqui!
https://wp.ufpel.edu.br/nuped/curadoria-2/

Sistema de Atendimentos da UFPel                 

Acesse aqui!

https://wp.ufpel.edu.br/perguntas/solicitar-
atendimento/

Curadoria (NUPED):

Página do facebook
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