Newsletter
Maio de 2011
Introdução
Bem-vindo a mais uma edição do nosso Boletim de
Tecnologia para Capelas!
Lembre-se de que as informações mais atuais podem
sempre ser encontradas em nosso “Wiki de Tecnologia para Capelas” (mhtech.LDS.org).

Tópico em Destaque
Conta SUD
Muitos de vocês provavelmente ouviram falar de uma Conta SUD, mas
vocês podem não estar familiarizados com os muitos modos com que podem utilizá-la
para melhorar sua experiência com os sites da Igreja
e as ferramentas on-line.
Uma Conta SUD é um mecanismo simples de autenticação para todos os sites e ferramentas relacionados à Igreja. Com uma autenticação de Conta SUD,
um site ou ferramenta pode acessar imediatamente
informações personalizadas sobre o usuário – por exemplo: se o usuário é ou não membro da Igreja, em
que parte do mundo reside, que chamados o usuário
possui atualmente e informações sobre a ala e a estaca do usuário. Ao utilizar estas informações os sites
podem prover uma experiência personalizada para
cada pessoa que possui uma Conta SUD.
Muitos de vocês já sabem que o LDS.org utiliza
Contas SUD para fornecer informações que sejam
relevantes para o cargo de uma pessoa. Isso significa
que um bispo que acessa o LDS.org e clica na ferramenta Recursos para o Líder e Secretário verá
uma página totalmente diferente da que a presidente
da Sociedade de Socorro, um secretário da ala ou
o especialista de tecnologia da estaca verão. Cada
pessoa verá uma página com informações específicas dirigidas para seu chamado.
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Dicas e Ideias

Com o aumento do uso da Internet nas nossas
capelas, muitas pessoas estão tentando encontrar
modos melhores de exibir o conteúdo dos seus
laptops, tablets ou outros aparelhos digitais nas
classes da Igreja. Em geral não há muito tempo
para montar um projetor e tela e conectar todos
os cabos antes do início da aula. Também, por a
maioria dos aparelhos de televisão nas bibliotecas
das capelas não ser compatível com PC’s.
Um modo fácil de resolver este problema é investir
em um conversor PC-para-TV e mantê-lo em sua
biblioteca junto aos aparelhos de televisão. Há
muitos formatos e modelos disponíveis on-line, e
eles não são muito caros – uma busca rápida online nos mostra muitos deles nos EUA com preços
variando entre $25 e $80. Esse conversor permite
que você conecte rapidamente um PC a um televisor normal, como os que encontramos na maioria
das capelas de hoje. Você pode então exibir um
vídeo de Mensagens Mórmon, clipe de conferência
geral ou qualquer outro material que você encontre on-line diretamente a um televisor na sala de
aula. Não há a necessidade de configurar uma
tela, conectar um projetor ou localizar alto-falantes
externos.

Destaque Local

Observação: As diretrizes sobre tecnologia variam
de acordo com a área e nem todas as soluções
são adequadas para todas as áreas. Assegure-se
de verificar com o seu escritório da área antes de
implementar qualquer nova solução.
Neste mês gostaríamos de destacar a Ala Cedar
Hills 4 da Estaca Cedar Hills Utah Oeste, onde
os líderes dos Rapazes usaram o acesso à Internet da capela para aprimorar suas atividades das
Mutuais, incentivar os rapazes a conquistarem o
seu Distintivo de Escoteiro da Pátria e dar-lhes
oportunidades de participar na história da família.
Em uma atividade os líderes queriam ajudar a assegurar que os Escoteiros estivessem progredindo
em direção ao nível de Escoteiro da Pátria. Um
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Vocês podem não saber que acessar o LDS.org com
sua Conta SUD também provê a vocês um caderno
de estudo das escrituras personalizado, que permite a
vocês marcarem as escrituras on-line, acrescentarem
anotações às escrituras e realizar outras tarefas para
criar uma experiência de estudo das escrituras on-line
totalmente personalizada.

líder armou uma mesa no palco do salão cultural,
conectou seu laptop ao acesso wireless da capela
à Internet e acessou um site de Escotismo. Depois
ele fez com que cada rapaz se revezasse examinando e atualizando seu progresso escoteiro no
site em tempo real enquanto os demais rapazes
jogavam basquetebol. O líder comentou que
esta foi “a melhor oportunidade de cumprir seu
chamado utilizando a tecnologia – ela abriu meus
olhos sobre como a tecnologia pode-nos auxiliar na
ajuda a estes rapazes”.

Outros sites da Igreja, como tech.lds.org, mórmon.
org e familysearch.org também utilizam Contas SUD
para prover ao usuário uma experiência mais pessoal.
Possuir uma Conta SUD também permite aos usuários
interagir de modo mais completo com os sites da Igreja
– por exemplo, enquanto qualquer pessoas pode ler
um artigo no tech.lds.org, ao acessá-lo com sua Conta
SUD permitirá que você altere ou crie um artigo.
Ao utilizar sua Conta SUD, você também pode assinar
“interesses” diferentes. Atualmente há quatro interesses
disponíveis – mensagens Mórmons com temas do
evangelho, sites da Igreja novos ou atualizados, oportunidades para desenvolver ou testar software da Igreja
(como webcasting) e tecnologias para capelas (esse
interesse gerencia a lista de e-mails para este boletim).
Quando você assina um interesse, as informações
deste tópico serão enviadas para o endereço de e-mail
que você listou na sua Conta SUD.
Os usos da Conta SUD continuarão a aumentar com o
passar do tempo. Nos próximos seis meses, a Conta
SUD irá desenvolver um meio para que os usuários
consolidem suas identidades digitais em um “Perfil
SUD”. Com um Perfil SUD, os usuários serão capazes
de visitar um único local para acessar e gerenciar suas
assinaturas, controles de privacidade, configurações
de conta e outros elementos destinados a facilitar sua
experiência com os sistemas da Igreja.

Em outra ocasião, os líderes dos Rapazes conseguiram que um casal mais velho se juntasse a eles
na atividade da Mutual. O casal de idade explicou
o processo de indexação, enquanto cada rapaz
acompanhou o processo em seu próprio aparelho.
Todos os rapazes foram capazes de participar no
processo de indexação do FamilySearch durante
a atividade. Ao fazer uso da tecnologia no prédio e
nas mãos de cada rapaz, os líderes tornaram a experiência muito mais interativa para esses rapazes.
Como a sua estaca ou ala utilizou a tecnologia
para abençoar os santos em sua área? Compartilhe sua história conosco no endereço MHTechNewsletter@LDSChurch.org e a incluiremos em
um futuro boletim!

Informações para Assinaturas

Para receber este boletim diretamente
em sua caixa postal, assine “Meetinghouse Technologies” com a sua Conta
SUD. Para instruções sobre como fazer isso,
veja a página “Lista de e-mail de tecnologia para
capelas” na “Wiki de Tecnologia para Capelas”
(mhtech.lds.org).

Os especialistas de tecnologia da estaca podem incentivar os membros a criarem uma Conta SUD caso ainda
não o tenham feito.
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