Olá, bem-vindo ao tutorial do SAGRES Social.
Estamos falando de uma rede social privada, institucional, para comunicar, colaborar e
compartilhar informações e conteúdos acadêmicos.
O Social pode ser utilizado como ferramenta de ensino complementar, uma extensão
da sala de aula... Permite o intercâmbio de informações e materiais entre professores e
alunos.
Para acessar o SAGRES Social basta clicar sobre o ícone
área superior do portal.

disponível na

Na página do social existem 3 áreas, do lado direito temos uma área para divulgação
de classificados e achados e perdidos.

Ao centro temos uma área para exibição de todas as mensagens enviadas por
membros das comunidades que você participa.

E do lado esquerdo são exibidas as funções disponíveis na ferramenta. Existem vários
recursos, como: Grupos de trabalho, comunicação por área de interesse comum,
mensagens para destinatários específicos, comunidades...

Mas o que são as comunidades? Elas são criadas automaticamente com base em
informações acadêmicas e representam grupos que podem trocar informações entre si,

visando aperfeiçoar a comunicação. Por exemplo, para cada turma de uma disciplina
existirá uma comunidade e nela estarão os alunos e professores. Assim, quando o
aluno acessar o social ele poderá se comunicar com todos os professores e colegas das
turmas que está matriculado... O mesmo ocorre para os professores, eles terão acesso
a todas as comunidades correspondentes às turmas que está lecionando, facilitando a
troca de informações e conteúdo com seus alunos.
Para conhecer as comunidades que você participa clique sobre o item
disponível ao lado esquerdo da página.

Ao selecionar uma comunidade serão exibidas somente as mensagens enviadas para a
comunidade.

Retorne à página inicial clicando sobre o ícone
mensagens recebidas e fazer comentários...

Clique em

para navegar entre as

para fazer um comentário sobre a postagem de alguém.

Em seguida clique sobre o botão
membros da comunidade.

para publicar seu comentário para os

Como compartilhar algo com uma comunidade?
Na parte superior da área de mensagens existe um campo com a frase "O que quer
compartilhar", ao clicarmos sobre ele é exibida uma área para digitação da mensagem.

É possível complementar a mensagem enviando algum documento, imagem, recurso
de áudio ou vídeo... basta selecionar a opção desejada. Caso queira compartilhar
algum material que esteja disponível na internet, basta colocar o link de acesso.
Ao concluir a mensagem, informe o público alvo e clique sobre o botão
Fácil! Não é?
Existe um outro recurso que pode ser usado caso queira enviar mensagem para uma
pessoa ou para um grupo de pessoas, independente das comunidades que elas
participam.

.

Nesses casos, clique sobre o ícone
da página do SAGRES Social.

também disponível na área esquerda

O recurso de mensagem funciona como uma troca de e-mails dentro do SAGRES
Social. A tela mostra as mensagens recebidas e permite a escrita de novas mensagens.
Para enviar uma mensagem clique sobre o botão
Em seguida pesquise e selecione as pessoas que irão receber a sua mensagem.

Para ler uma mensagem recebida basta clicar sobre a mensagem.

Além do conteúdo da mensagem será exibida uma área para digitação da resposta.
O envio da resposta é feito através do ícone
mensagem para que ela seja enviada.

, basta clicar sobre ele após digitar a

Aproveite o potencial de comunicação dessa rede social!

Comunique, Colabore, Compartilhe!

