Passo 1 – Modificando o perfil:
Prezado participante, veremos agora um passo a passo para a
alteração de seu perfil de estudante. Esta primeira atividade é de
identificação e atualização de seus dados no Ambiente Virtual de
Aprendizagem – AVA e irá contribuir para a sua integração com os
colegas do curso. Vamos lá?
1: Na página inicial de seu curso, você pode observar que o seu nome
aparece no topo. Esta é a sinalização de que você está conectado ao
Ambiente Virtual.
Para acessar o seu perfil, é necessário que você clique sobre o seu
nome, conforme a figura abaixo:
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Você verá aparecer sobre a sua tela o resumo de seu perfil, com as
suas informações básicas, como endereço de e-mail, Cidade, Cursos
em que você está inscrito, etc. Nesta mesma página, você verá uma
imagem de um smile (carinha amarela), é nesta posição que ficará a
imagem que você decidir compartilhar com os seus colegas.
Observe também que na coluna da direita de sua tela aparecerá um
quadro chamado “Configurações”. Neste quadro, você tem a opção de
modificar o seu perfil, consultar suas mensagens e os blogs. Observe:

2: Para modificar o seu perfil, clique sobre a aba “Modificar perfil”
conforme a imagem abaixo:

Fig. 2
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Sobre a sua tela vai abrir uma tabela com os seus dados. Esta tabela
está dividida em três partes, a primeira é a geral, a segunda é para a
disponibilização de sua imagem e a terceira é opcional.
Segue a abaixo, a primeira parte:
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O grupo identificado pelo número 1 é de suas informações básicas,
são elas o seu nome, o seu sobrenome e o seu endereço de e-mail.
Estas informações não podem ser alteradas porque são obtidas
diretamente do SERV que alimenta o nosso banco de dados.
O grupo identificado pelo número 2 determina sua privacidade e
configurações de e-mail, uma vez que você poderá escolher se seu
endereço de e-mail será visualizado por todos que acessam o AVA ou
apenas pelos seus colegas de curso. Neste espaço, você também
poderá escolher como deseja que as mensagens enviadas pelos seus
colegas através dos fóruns do curso sejam recebidas em sua caixa de
correio eletrônico.
O grupo identificado pelo número 3 é para identificar a sua
localização.
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Lembramos apenas que todas as informações marcadas com *
vermelho, são obrigatórias.
Na segunda parte do seu perfil, você poderá anexar uma imagem
para você. Observe a figura abaixo:

Fig. 4

Na figura acima observe que ainda não há imagem cadastrada para o
perfil, para fazer isso, você deverá clicar sobre o botão “procurar” e
na lista que vai aparecer, você localizará a sua imagem que será
exibida. Enfatizamos que é muito importante que você se identifique
visualmente com os seus colegas, isso irá contribuir para a integração
e todos e humanizará o Ambiente Virtual tornando-o mais agradável,
humano e acolhedor para todos.

Obs:
A terceira parte do perfil é opcional, caso deseje completar seus
dados, você poderá clicar e preencher seus dados pessoais como,
MSN, Blogs, etc.

Depois de selecionar a sua imagem, basta clicar em “Atualizar perfil”
para encerrar o primeiro passo.

Vamos ao segundo passo!
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