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Esta primeira edição de 2013 do Congresso Nacional Universidade, EAD e Software Livre
– UEADSL - traz 129 propostas aprovadas num longo processo de produção e revisão
textual, com muito debate e aprofundamento no tema, diferente do que estamos
acostumados em redes sociais, onde o que geralmente conta são manchetes. Os
editoriais diários são o espaço onde a Comissão Científica apresenta uma síntese de
cada artigo, organizados pelo tema, no intuito de auxiliar os participantes a escolherem
de forma mais ágil as propostas que desejam ler e discutir.
As 28 propostas do segundo grupo do UEADSL2013.1 correspondem aos dias 11 e 12 de
junho. Novamente a maioria trata do tema Cultura Livre, com foco no tema geral do
evento, Liberdade na Internet. Os outros artigos tratam dos temas gerais do UEADSL
(Universidade, EAD e Software Livre), incluindo um artigo sobre produção textual no
computador.
Para facilitar a busca pelas propostas na grade, decidimos colorir o editorial com as
cores correspondentes aos temas na grade de programação. Você pode acessar cada
tema do editorial por meio do sumário.
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1.

EAD e SL na Universidade - pós-graduação
•

O artigo "Software livre no ensino regular de língua portuguesa: proposta de
desenvolvimento de uma ferramenta livre complementar", de Helen Faria e
Hadinei Ribeiro, apresenta uma proposta de utilização alternativa para o software
livre Gramática Online.

•

No trabalho "Os Wikis como forma de construção do conhecimento no processo
de capacitação de um grupo de instrutores de inglês voluntários", Maria Elizabete
Santiago, Susana Carvalho e Valéria Zacharias trazem para a cena a discussão de
uma proposta concreta de utilização de um software livre na educação, com base
nos princípios fundadores da liberdade, colaboratividade e compartilhamento de
conhecimento.

•

No artigo "A "Ajuda" no software livre versus software proprietário", a autora
Flávia de Souza discute a relação entre número de usuários e qualidade da
documentação disponível.

2.

Cultura Livre
•

No artigo “Diferentes interpretações sobre a liberdade na internet” os autores
Daniella Alves Dornas, Gustavo Virgilio Simoes, Karine Maria Marcal, Lucas
Ferreira Leles Dias, Nubia Maria Tavares Vieira discutem sobre os limites da
liberdade dos usuários da rede mundial de computadores.

•

Os autores Joyce Silva de Paula, Lívia Ponzo Lugon e Thiago Daniel Alvim
Rodrigues apresentam no artigo “A ameaça de redução da liberdade virtual e o
movimento da Cultura Livre” uma discussão sobre a Cultura Livre e o surgimento
de propostas contrárias ao compartilhamento virtual livre.

•

Larissa Flores Leão, Marcus Vinicius Carneiro de Vasconcelos Junior, Pedro Galvão
Pimenta e Regina Kalil Wehbe discutem, no artigo intitulado: “Obstáculos e limites
da liberdade na internet: análise do mapa colaborativo Radar Desocupa”, a
liberdade de expressão na internet a partir dos sites que utilizam o Radar
Desocupa como manifestação do cidadão.

•

No artigo “Cultura Livre num mundo aprisionado”, os autores analisam a luta da
Cultura Livre contra os projetos ACTA, SOPA e PIPA.
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•

Em “Análise do Projeto de Lei nº 2126/2011 na perspectiva da liberdade do uso da
internet no Brasil”, Bruno Horta Marques, Douglas Mateus Silva, Paola Natália
Costa Landes e Paulo Henrique Ribeiro de Mello esclarecem e ressaltam a
importância do referido PL.

•

O texto “As relações entre cultura livre e privacidade na internet, de Klertton
Macieira Batista, aborda a questão da liberdade de informação em relação à
privacidade no meio virtual.

•

Em “Censura livre: a nossa liberdade de expressão na internet”, os autores Sued
Eustaquio Mendes Miranda, Fabiana Dias Póvoa, Paula Cristina de Vasconcelos e
Dandara Esteves Senkowski discutem a relação entre liberdade de expressão,
pirataria e censura no meio digital.

•

No artigo "O ACTA e o futuro da Internet", os autores Amanda Ister Nogueira
Ribeiro, Flavia Carolina de Oliveira Andrade, Maria Cristina Canuto da Fonseca,
Thaís El Malih Vieira e Thays Miranda de Assis abordam as implicações do ACTA
em relação à liberdade na Internet e a manifestação social frente às ameaças
infligidas por esse acordo.

•

No artigo "Liberdade Virtual", os autores Fernanda Alvarenga de Oliveira,
Anderson Luis de Avila Gomes, Luanna Karoline de Souza Horta Mendonça e Rita
de Cassia Pasquali Soares fazem uma abordagem sobre a questão do
compartilhamento livre das mídias em geral na Internet.

•

O artigo intitulado “O Brasil de todos” produzido por Vinícius José da Silva, Vitor
Faria de Carvalho Oliveira, Rafael dos Santos Pena Ribeiro, Nathalia Alves da Silva
e Marcus Thadeu Oliveira Campos apresenta a falta de leis rigorosas facilitam a
comunicação e a interatividade.

•

O artigo intitulado “Internet: um ambiente de liberdade ilimitada?” produzido por
Felipe Althoff, Guilherme Valentim, Laís Machado, Luiz Guilherme Brant, Nathália
Peixoto e Priscila Oliveira apresenta a internet como um ambiente de troca de
informações mundial que apresenta vários benefícios tais como ser uma
ferramenta de pesquisas, lazer e auxílio em movimentos de revolução social. Mas
até que ponto essa ferramenta deve ser controlada?

•

O artigo intitulado “Uma ameaça às redes: Ameaça à liberdade de Navegação”
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produzido por Clarissa Juliana de Oliveira Silva, Mônica Heloísa de Oliveira,
Waldemiro Esteves da Fonseca e Vinícius de Resende D’Ercoli debate três pontos
importantes como provocação e indícios de que são necessárias apreciações
acadêmicas mais diversificadas em relação à formação do cidadão através do
mundo virtual.
•

O artigo intitulado “A INTERNET É UM BOM LUGAR PARA SE ESCONDER?”
produzido por Maryana Cássia Miranda de Castro Moraes, Suélem Bruna Costa
Souza e Vanise Soares Santos apresenta a internet modificando a forma de
relacionamento entre as pessoas.

3.

Universidade e EAD
•

Em “O mercado de trabalho e o ensino EAD”, Caio Álvares e Souza, Filipe Ribeiro
Navarro, Josemir Virginio dos Santos Junior nos mostram que o EAD tem crescido
rapidamente no Brasil e que a aceitação de profissionais oriundos dessa
modalidade de ensino pelo mercado de trabalho é cada vez maior.

•

No artigo “O ensino à distância para as engenharias: Uma análise da eficácia”, os
autores Breno Bernardes Mendes de Oliveira, Carlos Alberto Pereira Filho, Eduardo
Silveira Gonçalves e Rafael Correa Cló mostram um panorama da aplicação e uso
de práticas de EAD nos cursos de engenharia.

•

Os autores Guilherme de Castro Ribeiro e Lucas Breder Teixeira analisam o ensino
à distância nas universidades, destacando suas vantagens em desvantagens em
relação ao modelo tradicional no artigo “ Análise do ensino à distância como
alternativa de aprendizado nas universidades”.

•

Larissa de Souza Salvador, Letícia Maria Silva Queiroz e Thania de Azevedo
Camargo apresentam no artigo “O Crescimento da Educação a Distância nas
Universidades do Brasil” a evolução da EAD a partir de estudos de outros autores.

•

No texto “Exposição em redes sociais”, Artur de Almeida Souza, Gustavo Pinto
Goulart Ferreira, Maíra Faria Vieira, Marina Alves Amorim, Sandy Pinheiro Alves
fazem um alerta sobre os riscos do excesso de exposição na rede.

•

No artigo “Os desafios da educação a distância nas universidades brasileiras”,
Carla Guadalupe de Souza, Carlos Henrique Sant`Anna Reinesch, Isabela Caroline
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Oliveira Madeira, Santiago Portela Viana discutem a qualidade do EAD como
forma de lhe conferir credibilidade aos olhos da sociedade como um todo.
•

Discutir a EaD e as práticas pedagógicas no ensino superior é o que pretendem
os autores Bianca Cristina Andrade, Helena Maria Viana, Leandra Beatriz de
Rezende, Cleidmar Costa de Almeida Pinho e Fernanda Cristina Braga Pereira no
artigo “Educação a distância e as práticas pedagógicas na universidade”.

•

No artigo "Os desafios do Ensino a Distância nas Universidades" os autores Aline
Fernanda Machado Drummond, Daiany Priscila Moura Ferreira, Gustavo Serravite
Irrthum, Rafael Miranda Sales Guimarães e Vicente Pedro da Silva Júnior fazem
uma Abordagem da importância e expansão do EAD no Brasil, bem como das
características, dos aspectos positivos e dos desafios dessa modalidade de
ensino.

4.

Universidade e Software Livre
•

No artigo “As vantagens dos softwares livres na universidade”, os autores
Alex de Oliveira, Paulo Henrique Coelho Lacerda e Yhara Caroline Ferreira
Melo apresentam a importância do uso de softwares livres nas
universidades.

•

Discutir a questão do uso dos softwares livres na educação superior
pública é o que pretendem Renato Defelippe de Azevedo, Raphael Dynk
Nogueira Salvador, Lucas Gonçalves Temponi Soares e Bruno de Carvalho
Faria no artigo entitulado “A importância do software livre no ensino
universitário público”.

5.

Produção Textual no computador
•

O artigo intitulado “Descorreção Eletrônica Automática” produzido por Adelaide
Leticia S. Prado, Lucas Marques Pessoa, Natália Duarte Fernandes, Pedro Engler
Barbosa e Vitor Salim Dias tem como objetivo avaliar os impactos do uso do
corretor gramatical na escrita dos usuários da internet.

Convidamos a todos à leitura e à discussão dos trabalhos, lembrando que, para obter
certificado de participação, é preciso realizar, após login no blog, pelo menos 3
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comentários a artigos diferentes.
Desejamos a todos um excelente UEADSL!
Comissão Científica do UEADSL2013.1
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