
 
 

Bem-vindo à Comunidade de Prática SOSTENER! 
 
Bem-vindo à Comunidade de Prática com foco em Sustentabilidade e Estratégias de Saída 
(SUSTAIN)! 

SOSTENER é uma comunidade em rede de profissionais interessados na sustentabilidade de 
projetos e programas de desenvolvimento rural e que procuram partilhar ideias e experiências 
nesta área. 
Nesta Comunidade, você encontrará documentos e publicações relacionadas à sustentabilidade 
de projetos e programas de desenvolvimento rural e terá um canal de comunicação aberto para 
compartilhar dúvidas, sugestões e oportunidades. 
Você pode visitar a Comunidade, ler e postar mensagens aqui: 
https://ifad.dgroups.io/g/SOSTENER  
O endereço de e-mail deste grupo é: SUSTAINER@ifad.dgroups.io. Como o sistema permite 
que os participantes postem via web ou e-mail, você pode usar este e-mail para postar novos 
tópicos. Mas o importante é que você adicione esse endereço de e-mail à sua lista de 
remetentes seguros. 

Saudações, 

Equipe SOSTENER 
 
Julio Worman 
Country Programme Analyst 
IFAD SSTC and Knowledge Center 
Brasilia, Brazil 
Tel. +55 61 3038-9293 
E-mail: j.worman@ifad.org  
www.ifad.org  
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PARA ENTRAR 

Você é membro deste grupo e poderá fazer login, o que lhe permitirá editar seu perfil, ler e 
postar mensagens através da plataforma (ao invés de por e-mail) e utilizar outras funções da 
plataforma, como chat, calendário e hashtags. 

Para fazer login na página: 
• Clique no canto superior direito desta página e a página de login será aberta. 

• Coloque seu e-mail e senha 

• Se você não definiu uma senha ou a esqueceu, clique no botão "Envie-me um e-mail 
com um link para fazer login". 

• Se você não receber o e-mail, verifique sua pasta de lixo eletrônico ou spam. 
Para tornar mais fácil, você pode optar por fazer login no Facebook ou Gmail para que não 
precise criar uma nova conta aqui. 

ATUALIZE SEU PERFIL 

Atualizar seu perfil é importante. Permite que outros usuários te conheçam melhor e fortalecerá 
a rede entre os membros. 

• Clique em seu nome no canto superior direito desta página e acesse sua conta. 

• Uma vez lá, você verá seu nome no menu do lado esquerdo (como na imagem). Clique 
para ver o perfil da sua conta e o perfil que você usa em qualquer outro grupo do qual 
você faça parte. Clique em editar. 

• Embaixo do seu  nome de usuário, você pode alterar as configurações de privacidade do 
seu perfil. Selecione a opção 'permitir que outros membros deste grupo' vejam as 
informações do seu perfil e entrem em contato com você diretamente. Isso permite 
contatos diretos, se desejar. 

• É altamente recomendável compartilhar uma foto, uma pequena biografia e sua 
localização, tornando mais fácil para outros membros do grupo encontrá-lo para fazer 
contatos, colaborar e convidá-lo para atividades regionais. 

COMO CONTRIBUIR PARA AS DISCUSSÕES 

Existem 5 maneiras principais de contribuir para conversas (também chamadas de Tópicos ou 
Tópicos). 

1. Responder a um e-mail: responda a uma mensagem quando ela chegar em sua caixa 
de entrada de e-mail, assim como faria com um e-mail normal (por padrão, sua resposta 
vai para todos os membros do grupo; você pode enviar um e-mail direto para outros 
membros de diretório de membros do seu grupo). 

2. Envie um e-mail: Em seu sistema de e-mail normal, crie um novo e-mail para 
SOSTENER@ifad.dgroups.io. Componha sua mensagem e envie-a normalmente. As 
mensagens são moderadas para evitar spam, então pode haver um pequeno atraso no 
envio (por padrão, sua resposta vai para todos os membros do grupo). Você pode 

https://ifad.dgroups.io/g/SOSTENER/directory
mailto:SOSTENER@ifad.dgroups.io
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anexar um arquivo normalmente. Mantenha as linhas de assunto curtas e descritivas e 
os anexos o menor possível. 

3. Responder a uma mensagem no site: Visite a página de mensagens do grupo para 
encontrar todas as conversas e escolher aquelas que deseja responder. Para responder 
a uma mensagem específica, clique em seu título para abrir a mensagem. Clique no 
botão responder na parte inferior da mensagem e você pode inserir seu texto e enviá-lo. 

4. Escreva uma mensagem no site: Clique na opção de novo tópico na página do grupo 
no painel de navegação à esquerda. Insira uma linha de assunto e seu texto. Você pode 
adicionar uma hashtag se necessário. 

5. Responder a um bate-papo: Clique na opção de bate-papo (chat) no painel de 
navegação à esquerda. Clique no título de qualquer chat e digite seu comentário na 
caixa. Os bate-papos NÃO são enviados por e-mail. 

BATE-PAPO (CHAT) 

Este grupo oferece um recurso de bate-papo que você pode usar para criar e participar de bate-
papos interativos na plataforma em tempo real. 

Leve em consideração que: 
• Quando alguém cria um bate-papo, receberá uma notificação por e-mail para os 

membros do grupo. Depois disso, a atividade de bate-papo em andamento não gera 
notificações adicionais por e-mail. Os membros devem estar logados para participar e 
monitorar os bate-papos. 

• Todos os membros do grupo podem participar de bate-papos. 
• Em alguns navegadores da web, a página de bate-papo não mostra a atividade em 

tempo real. Para visualizar o novo conteúdo do chat, os membros podem precisar 
atualizar a página do chat periodicamente. 

• A página de bate-papo não mostra nenhuma indicação de que alguém está escrevendo 
uma resposta. Os participantes não veem que a atividade de bate-papo está 
acontecendo até que alguém realmente poste sua resposta. 

Na página de bate-papos deste grupo, você pode ver alguns bate-papos que já foram criados. 
(Observação: se você não estiver conectado, precisará entrar antes que a página de bate-papo 
seja exibida.) 

Para participar de um chat: 
• Clique no título do chat 

• Clique no botão Participar do bate-papo na página de bate-papo.  

• Contribua com o bate-papo inserindo texto no campo de texto e clicando no botão 
Enviar. 

• Clique no botão de adição (+) à esquerda do campo de texto para: 

o Mostrar uma lista de membros do grupo que participam do bate-papo. 
o Saia do chat. 

https://ifad.dgroups.io/g/SOSTENER/topics
https://ifad.dgroups.io/g/SOSTENER/post
https://ifad.dgroups.io/g/SOSTENER/chats
https://ifad.dgroups.io/login
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USO DE # HASHTAGS 
Para ajudar a rastrear e documentar conversas, você pode atribuir hashtags. Adicionar uma 
hashtag ao título de um tópico atribui automaticamente esse termo como uma hashtag ao tópico/ 
thread 
O sistema gera automaticamente algumas hashtags para notificações, como: 

• #poll: usado para mensagens nas quais pedimos aos membros do grupo que façam uma 
votação. 

• #cal-invite: usado para convites de calendário 

• #cal-reminder: lembrete sobre um próximo evento 
• #chat: usado ao criar um novo chat 

CALENDARIO DO GRUPO 

Este grupo possui um calendário que os membros podem usar para visualizar e criar eventos de 
grupo. 

• Para visitar este calendário de grupo, clique na entrada Calendário no menu de 
navegação esquerdo no site do grupo. 

• Para alterar a visualização do calendário, clique no botão no canto superior direito e 
selecione a visualização desejada: Mês, Semana, Dia ou Lista. 

Você pode se inscrever no calendário de grupo de outro calendário, como Google Calendar, 
Microsoft Outlook ou Apple Calendar, desde que esse calendário suporte o formato iCalendar. 

CAMBIAR SUS OPCIONES DE SUSCRIPCIÓN 

Puede controlar su preferencia de envío de correo electrónico para este grupo en la página 
Suscripción (segundo elemento en la navegación de la izquierda). De forma predeterminada, 
recibirá cada mensaje publicado en el grupo como un correo electrónico individual. 

Si no desea recibir todos los mensajes en un correo electrónico individual, puede elegir las 
siguientes opciones. Recuerda que a cualquier momento también puedes consultar los 
mensajes y las discusiones en la plataforma online. 

ALTERAR SUAS OPÇÕES DE ASSINATURA 

Você pode controlar suas preferências de envio de e-mail para este grupo na página de 
Assinatura (segundo item na navegação à esquerda). Por padrão, você receberá cada 
mensagem postada no grupo como um e-mail individual. 
Se você não deseja receber todas as mensagens em um único e-mail, pode escolher as 
seguintes opções. Lembre-se que a qualquer momento você também pode conferir as 
mensagens e discussões na plataforma online. 

• Resumo completo em destaque: você receberá um resumo em formato completo 
(HTML) contendo as mensagens do dia. 



 
 
 

5 

 

• Resumo simples: Receba um resumo em texto simples contendo as mensagens do dia. 

• Resumo diário: Receba uma lista diária dos tópicos que foram publicados naquele dia. 
O resumo não inclui o texto de nenhuma das mensagens. Contém apenas uma lista de 
tópicos. 

• Somente avisos especiais: Receba apenas as mensagens que os moderadores 
designaram como avisos especiais. 

ETIQUETA DE DISCUSSÃO 

Convidamos qualquer pessoa a participar de nossas discussões, desde que sejamos positivos, 
tolerantes, abertos e focados no assunto! Para evitar mensagens inadequadas, as discussões 
serão monitoradas e moderadas. 

Algumas dicas e orientações para discussões agradáveis: 

• Participar: O grupo só estará completo se todos nós participarmos. Prepare-se para 
trocar, compartilhar, postar e responder! 

• Ajudar os outros: compartilhar conhecimentos e informações significa ajudar os outros. 

• Respeitar os outros: temos um grupo diversificado de membros, com diferentes origens 
e contextos. É importante respeitarmos uns aos outros e os pontos de vista uns dos 
outros. 

• Adicionar fontes e informações adicionais: quando possível, adicione informações 
adicionais, antecedentes, links, fontes e assim por diante, para que os outros membros 
possam ler/aprender mais sobre o tópico que você está compartilhando. 

• Reportar bugs ou erros: Nada é perfeito, nem este grupo. Você viu algum erro? Algo 
não está funcionando corretamente? Sua mensagem não foi compartilhada? Informe a 
administração do grupo e tentaremos corrigi-lo o mais rápido possível: 
SOSTENER+owner@ifad.dgroups.io  

• Seja criativo: novas ideias para uma discussão? Uma atividade que você gostaria de 
organizar? Algo que devemos mudar? Informe-nos. Juntos vamos melhorar a 
comunidade: SOSTENER+owner@ifad.dgroups.io 

 

mailto:SOSTENER+owner@ifad.dgroups.io
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