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Caixa de Entrada' RES' URGENTE Problema Plataforma
Mover I Copiar
Retornar para Caixa de
Entrada
E~cluir I Re~ponder I Encaminbar I Redireclonar I \Ler Discussão I Lista Negra I Lista
J2ranca I Código Fonte da Mensagem I Salvar como I Imprimir I Reportar como
Spam
Data: Mon, 27 Nov 2006 11:52: 16 ·0200 [11 :52:16 BRST]
De: Elalne F',lomena Chagas Caceres "'Ela'neCaceres@mec.gov,b >.t1oo Para: Jacob@unbbrM'
Assunto: RES: URGENTE Problema
Plataforma! Parte(s): Sal ~ar todos
dneos eM a qUI 'o 71P Cabeçalhos:
EXibir Todos os Cabeçalhos
~~---_. -._------.-._--------.-.--- -------- .. ------.------------.-----.-------------,
i Partes alternativas para esta seção: @ i
Olá pessoal,
Bom dia e desejo que tenha passado um bom final de semana e boa
páscoa! Desde ontem domingo, 16/04, estamos com problema no e-Proinfo.
Não conseguimos matricular os alunos no módulo 2, tampouco incluir as
mensagens de abertura e outras orientações necessárias.já entramos em
contato com o suporte técnico e, até o momento não recebemos orientação.
Pedimos que vocês entrem em contato com os mediadores sob sua
coordenação para avisá-los e, assim que conseguirem navegar na
plataforma, enviar e-mail também para os alunos tomarem conhecimento.
Fiquemos atentos às informações .... Adiante!!!!!!! bom começo de semana
para todos nós!
Abraços,
Carmenisia
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Programo
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De:
Para
:

Cc:
Enviada
em:
Assunto:

"Marilene Cadei" <mcadei@terra.com.br>
<jacob@unb.br>; <webmaster@www.eproinfo.mec.gov.br> ;
<edileuza .souza@mec.gov.br>; <elainecaceres@mec.gov.br>;
<lucia no .chagas@mec.gov.br>; <carolina. braga@mec.gov.br>;
<Iadei ra@trabalhoindigenista.org.br>; <Iangelim@unb.br>;
<mariamargarida@mec.gov.br>; <michiele.defamora@mec.gov.br>;
<ronubia@usp.br>; <ruth@unb.br>; <thiago.garcia@mec.gov.br>;
<raquelcarva Iho@mec.gov.br> <ElaineCaceres@mec.gov.br>
quinta-feira, 13 de abril de 2006 11 :11
Curso

ai, Eliane e demais colegas
Acho que eu não expliquei direito o que estava acontecendo.
Eu entrava no sítio do curso, mas nada abria. A biblioteca e os fóruns não apareciam.
Era como se tudo estivesse vazio. Isto aconteceu várias vezes, inclusive hoje pela
manhã. Tentei entrar muitas vezes e de várias formas: como administrador, aluno e
gestor. Somente agora, depois de várias tentativas é que tive acesso aos fóruns e
acervo. Não consigo ainda acessar as listagens das turmas. Parece alguma falha no
sistema.
A minha preocupação é que isto esteja ocorrendo com alguns alunos.
Vou continuar tentando mais tarde.
Abraços,
Marilene

De: EIaine Filomena Chagas Caceres
[mailto:) Enviada em: quarta-feira, =2 de
abril de 2006 11:37 Para: Marilene Cadei
Assunto: RES: Procurando = curso
Olá Marilene!
Entre no sítio
~WW~J2rQi!JfºJnª.Ç~º\L.ºX
Acesse o curso Educação na
=iversidade I
ELAINE CÁCERES
MINISTÉRIO D,!>' ~DUCAÇÃO
SECRETARIA DE ~DUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE
DEPARTA~1ENTO DE ~DUCAÇÃO DE JOVENS E .I\DUL TOS
ESPLANADA DOS MINISTERIOS, BLOCO L, SALA 721, 7° AN DAR
FONE: (61) ~10+8824
FAX: (61) ~10+9423
-----fvlensagem =riginalm-De: tv1arilene Cadei
=mailto:mcadei@terra.com.br) Enviada em:
=erça-feira, 11 de abril de 200620:15
Para:
=ebmaster@www.eproinfo.mec.gov.br;jacob@unb.br;edileuza.50uza@rnec.gov.
br; efainecaceres@rnec.gov.br; pinzoh@uol.com.br;
luciano.chagas@mec.gov.br;
ca rol ina. braga@mec.gov.br; ladeira@trabalhoindigenista.org.br; luciabraga@mec.gov
.br;
:::: _l1lu\Ier@terra.com.br; mullerlu@terra.com.br; langelim@unb.br;
mariamargarida@mec.gov.br; michiele.delamora@mec.gov.br;
patriciamendonca@mec.gov.br; =onubia@usp.br; ruth@unb.br;
susanaguimaraes@mec.gov.br; thiago.garcia@mec.gov.br Assunto: Procurando o
=urso
27/11/2006
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Oi.
Colegas
Cmno
estão?
Depois de alguns dias isolada na =lha Grande e da participação no V
Ibero-Americano de Educação =mbiental voltei ao mundo real.
Fui na nossa página do nosso =urso e só consegui acessar as
informações gerais e parte das ementas. Não =onsegui ver mais nada, nem
as turmas.
O que estou fazendo de =rrado?
Abraços,
=nbsp; rv1arilene Cadei

27/11/2006
----- Original Message ----From: "Luciano Chagas Barbosa" <Luciano.chagas@mec.gov.br>
To: "Fausto Marcio Barbosa" <Fausto.Barbosa@mec.gov.br>
Cc: <coordivers@unb.br>
Sent: Monday, April 17, 2006 7:07 PM
Subject: ENC: Problemas no acesso ao Educação na Diversidade

> Oi, Fausto.
>
> Verifique, por favor, se a cursista Cintia Pereira Barenho está entre os
alunos que sumiram da lista de matriculados.
>
> Atenciosamente,
>
> Luciano Chagas - CGEA/MEC
>
> -----Mensagem original----> De: cintia barenho [mailto:cintia.barenho@gmail.com]
> Enviada: sáb 15/4/2006 11:02
> Para: rsorbille
> Cc: Luciano Chagas Barbosa
> Assunto: Problemas no acesso ao Educação na Diversidade
>
>
>
> Caros
> Depois de um contato telefonico com Rosana, achei que o problema da minha
efetivacao de matricula havia sido resolvido. Como fui participar do IBERO,
deixei para o feriado de pascoa minha ambientizacao. Porem ao tentar com meu
login, entrar no http://www.eproinfo.mec.gov.br, aparece a mensagem: não há
nenhum curso em andamento para este usuário!
> Creio que seja uma falha no sistema, tendo em vista que no dia do contato
telefonico eu havia entrado no ambiente e também porque configuirei meu
navegador(mozilla) conforme indicado no site.
> Também busquei a ajuda on-line, mas minha entidade CEA, não possui
cadastro
> aguardo contato para resolver tal situação
> cintia barenho
>
>
>

Curso: Educação na Diversidade - I

Prezados senhores, administradores do curso, administradores das turmas e
colaboradores:
Este Curso "Educação na Diversidade" como o nome bem o diz, NA DIVERSIDADE,
me renovou as esperanças, pois fiquei conhecendo pessoas que ainda acreditam
numa melhora do nosso meio ambiente. Tenho partilhado as apostilas, os vídeos, as
músicas com colegas de trabalho, com alunos... tem sido uma experiência ímpar. O
mentor deste curso não tem idéia da sua dimensão em o quanto ele é importante
para trabalhar o relacionamento, o respeito mútuo, etc. Mostrei a letra da música
"Tocando em Frente - Almir Sater" para alguns colegas e fiz a eles aquela pergunta
da atividade 3 do módulo 5. As respostas foram surpreendentes:
Ana Paula - profª Português/Literatura - ouvia da mãe cantigas "Escravos de Jó" ...
hoje é uma excelente professora.
Álvaro - prof História - este possuía a música no MP3 e foi passando para que nós a
ouvíssemos. Com isto ele nos contou sobre Elomar Figueira de Mello, um cantor do
nordeste, com letras que criam o linguajar da caatinga de forma erudita e melodias
renascentistas para voz e violão. A música da infância deste professor é "A Volta da
Asa Branca - Luiz Gonzaga". Álvaro veio para o Rio de Janeiro em 1976.
ESTE CURSO É PARA SER SABOREADO EM COMPANHIA DE OUTROS, isto
requer tempo, eu tenho religião, três empregos e família; outros cursistas também.
Por ser um curso de Educação na DIVERSIDADE, peço que respeitem a nossa
diversidade. Por favor, respeitem o nosso tempo no cumprimento das atividades!!!
Sou da Turma E7 - Maria do Socorro é a administradora da mi nha turma, já dividi
com ela as minhas angústias.
Conheço um programa "Webconference" em que podemos nos comunicar em tempo
real, acho que seria excelente para melhorar a intregração das turmas, se
vocês puderem entrem em contato com www.microdata.com.br, senhor Franco Mota.
Felicidades,
Marcia Lima - RJ

----- Original Message ----From: <coordivers@unb.br>
To: <edileuza.souza@mec.gov.br>; <elisa.ladeira@trabalhoindigenista.org.br>;
<langelim@unb.br>; <mcadei@terra.com.br>; <raquelcarvalho@mec.gov.br>;
<elainecaceres@mec.gov.br>; <mariamargarida@mec.gov.br>;
<coordivers@unb.br>; <jacob@unb.br>; <ruth@unb.br>; <bethrego@terra.com.br>;
<luciano.chagas@mec.gov.br>; <thiago.garcia@mec.gov.br>;
<Michiele.Delamora@mec.gov.br>; <carol.braga@mec.gov.br>
Cc: <mragondim@yahoo.com.br>; <pattysguimaraes@yahoo.com.br>;
<cfarias@unb.br>; <c.f.almeida8@gmail.com>; <otaciliosantana@gmail.com>;
<Fbio2@yahoo.com.br>; <tatianavalesca@hotmail.com>;
<tatinavaraujo@yahoo.com.br>; <denise@unb.br>;
<madeira_andrade@yahoo.com.br>; <madeira_andrade@gmail.com>;
<nadjamonteirodf@yahoo.com.br>; <drikaeproinfo@yahoo.com.br>;
<tmaia@unb.br>; <patyfrota@yahoo.com.br>; <pfrota@unb.br>;
<andresasrodrigues@gmail.com>; <ananauester@gmail.com>;
<sissimalta@gmail.com>; <lazzeri@uol.com.br>; <jhelio@unb.br>;
<luciana.aguilar@gmail.com>; <neuzaoliveira@unb.br>; <carodemo@ig.com.br>;
<manoman@terra.com.br>; <cleonascimentobt@gmail.com>; <josue@unb.br>;
<rcaribe@unb.br>; <nucia@hotmail.com>; <ale_daquivelloso@yahoo.com.br>;
<valisi@uol.com.br>; <luana.andrada@planalto.gov.br>;
<lorena_pimenta@yahoo.com.br>; <andreialvesilva@hotmail.com>;
<camilaeproinfo@yahoo.com.br>; <samikell@pop.com.br>;
<tati@openlink.com.br>; <venturoli@unb.br>; <nanpdias@unb.br>;
<leandrosantos22@pop.com.br>; <cleoartur@gmail.com.br>;
<mateus_andrade@yahoo.com.br>; <almirvcosta@ig.com.br>;
<tatidg@terra.com.br>; <pmaragno@ibest.com.br>; <luistejadace@gmail.com.br>;
<tejada@unb.br>; <ana.paz@brturbo.com.br>; <ritamelo97@hotmail.com>;
<socorrocoelho@terra.com.br>; <rhemora@ig.com.br>;
<andrea.brandao@yahoo.com.br>; <fettermold@yahoo.com.br>
Sent: Tuesday, June 20, 2006 10:50 AM
Subject: Problemas e-proinfo e outros...

Olá companheiros e companheiras da Diversidade,
Tudo bem com vocês? Muitas alegrias/sofrimentos verde-amarelos????
Há alguns dias não nos dirigimos à equipe como um todo e, com prazer o
fazemos nesse momento, trazendo informes de fundamental importância
para a continuidade do nosso Per-Curso.
1 - a nosso pedido, recebemos da equipe técnica do Proinfo o RELATÓRIO
dos problemas ocorridos com a plataforma e-Proinfo. Segundo consta,
"durante os meses de abril e maio foram identificados problemas para os
quais já foram ou estão sendo providenciadas soluções:
-lentidão generalizada do ambiente;
-perda de informações de cursos e turmas;
-perda de formatação do e-mail;
-envio de mensagem confirmando operações efetuadas com sucesso que não
foram;
-problemas de tempo de resposta com a ferramenta fórum;
-problemas com as estatísticas". Consta ainda no RELATÓRIO que "As
falhas, já identificadas, foram resolvidas e o sistema já se encontra
perfeitamente estável,novamente!O único problema que persiste é a
lentidão relacionada ao fórum, para o qual já está sendo buscada
solução."
Pessoal, veja com é preocupante e como fomos/estamos sendo extremamente
prejudicados por essas questões técnicas. Vamos discutir isso em nossa
próxima reunião com os mediadores (em 21-06), assim como em nossa
próxima REUNIÃO TÉCNICA nos dias 06 e 07-07, para encaminharmos
soluções pedagógicas no sentido de superarmos esses desafios impostos
pela tecnologia. 2 - a partir de ontem, segunda feira, 19-06 , por
necessidade de ajustes internos, temos novo horário de atendimento na

secretaria do Curso: - 2ª a 6ª feira de 14 às 17:30h (Antonilde)
- 2ª, 4ª e 6ª feira 8:30 às 12h (Denise).
Estamos por aqui. Certamente que, contruindo coletivamente,
encontraremos trilhas auxiliares para continuarmos e vencermos esse
desafiante Per-Curso. Um grande abraço para vocês!
Carmenisia e Ruth

---------------------------------------------------------------This message was sent using IMP, the Internet Messaging Prog

