Inscrição na plataforma moodle da ABEG: passo a passo
Acessar o site e escolher no lado
direito “cadastro de usuário
externo”
Observação

https://www.ggte.unicamp.br/moodle/login/index.php?lang=pt_br
Durante o processo pode ser exibida a mensagem de "Erro - site não seguro/certificado”. O site é seguro, podem
dar continuidade ao processo. O problema é de certificação para as diferentes plataformas, o pessoal da Unicamp
provavelmente fez tudo em Linux (ou plataforma similar) e não se preocupou em certificar para outras plataformas
(Windows, Mac etc.) junto às entidades que fazem esse registro para controle na internet.

Para escolher nome de usuário:
Usar somente letras em minúsculas,
sem espaço, pode conter hífen,
ponto ou arroba;
“RA” = instituição de origem (pode
ser sigla)

Olá Germana B. Universidade São Paulo,

Confirmar inscrição pelo link
enviado ao seu email

O seu endereço de correio eletrônico foi indicado no pedido de
cadastramento de novo usuário em 'Moodle - GGTE - Unicamp'.
Para confirmar o cadastramento automaticamente e começar a navegar no site visite o seguinte endereço:
http://www.ggte.unicamp.br/moodle/login/confirm.php?data=iRIx68TVvYGT9bv/

Clicar em “cursos”

Obrigado, Germana B. Universidade São Paulo
A inscrição já foi confirmada
Cursos

Nesta lista, escolher a opção CEL e
depois seguir:
CEL > Alemão > Parceria Acadêmica
> ABEG

Atenção, para a chave de inscrição
existem 2 alternativas:
1. uma senha que já dá acesso a um
grupo de trabalho (GT) específico.
(No exemplo, para o grupo Fonética
e Fonologia, a senha é “Phonetik”)
2. uma senha geral, para quem NÃO
for participar em nenhum grupo de
trabalho. A senha é ABEG2014. Essa
opção é para receber informes
gerais da ABEG
 depois clicar em “Inscrevame”

As senhas para os grupos de
trabalho criados até então

Grupo de Trabalho
1. Publicação
2. Fonética, Fonologia
3. Análise do Discurso
4. Alemão Língua Acadêmica
5. História da Germanística
6. Tradução
7. Arquivamento de documentos alemães no Brasil
8. Aprendizagem bilíngue/multilíngue
9. Literatura, Cinema e outras mídias
10. Literatura Contemporânea alemã a partir de 1990
11. Recepção da literatura austríaca no Brasil
12. Relação entre a literatura alemã e a brasileira, e/imigração
13. Relações/estudos interdisciplinares

Senha inscrição moodle
Publikation
Phonetik
Diskursanalyse
UniDeutsch
Geschichte
Uebersetzung
Dokumentation
Mehrsprachlichkeit
Media
Gegenwartsliteratur
LitOesterreich
LitBeziehungen
Interdisziplinaer

14. DaF em cursos/atividades de extensão
15. Terminologia da vida acadêmica
16. Tradução jurídica
18. Tradução no ensino/Ensino de tradução
19. Pós-graduação

Observação:

DaF-Extens
Terminologie
Rechtsuebersetzung
Uebersetz-Didaktik
Postgraduierung

Quem quiser se inscrever em mais do que um GT, precisa escrever um email para um dos coordenadores do
moodle da ABEG, Prof. Paulo Oliveira e Profa. Norma Wucherpfennig, ou para a Profa. Katja Reinecke.
Para propor e inserir novos grupos ou mudar informes sobre os grupos, também enviar email.
Paulo Oliveira olivpaulo@gmail.com
Norma Wucherpfennig nowupf@unicamp.br
Katja Reinecke katreine@gmail.com

A navegação dentro do grupo de
trabalho (GT) pode começar através
da caixa “participantes” na
esquerda da janela.
Clicando em “participantes” abrirá,
no centro da janela, a lista com os
grupos visíveis. Ao escolher um
grupo, os membros inscritos serão
exibidos e é possível mandar
mensagens para os membros do
grupo.

Modificar e individualizar a
aparência do moodle:

A aparência da plataforma moodle pode ser modificado individualmente. Na página inicial da ABEG, de baixo do
nome de usuário e da foto, há uma caixa com cores a escolher.
Além disso, todas as caixas
- Calendário

- Navegação
- Administração
- Próximos Eventos
- Atividades
- Participantes
- Mensagens
podem ser retiradas da superfície e colocadas na margem esquerda da janela. Para conseguir, é preciso clicar no
símbolo “ < “ em cada uma das caixas.
Caixas que foram tiradas e fixadas na margem esquerda, podem ser recuperadas e colocadas abertamente na
janela outra vez da seguinte maneira: clicar no nome da caixa na margem esquerda e clicar depois em “ > “ .
Boa sorte e discussões interessantes nos grupos de trabalho.

