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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 23 propostas do terceiro grupo do UEADSL2013.1 correspondem aos dias 12 e 13 de
junho. A maior parte das propostas desse grupo gira em torno do tema Universidade,
em relação à EAD e ao Software Livre. Apresenta também várias propostas versando
sobre o tema Cultura Livre, com foco na questão da Liberdade na Internet, tema central
do evento.
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
•

No artigo "Relações de Tradução Técnico-científica Português-espanhol: TracertSport: uma proposta de software livre" o autor Gleiton Malta discute a proposta
de utilização o sistema livre Gramática Online, originalmente criado para a
gramática do português, nos estudos de tradução da língua espanhola.

•

O Portal da Transparência do Governo Federal é realmente transparente,
garantindo o direito de acesso e a fiscalização dos dados da administração
pública por parte da sociedade? Essa é a pergunta que esse estudo "Liberdade de
acesso, política e interação: experiências de leitura e navegação no Portal da
Transparência do Governo Federal", de Ranielli Azevedo, procura responder,
analisando visitas de pessoas a esse portal.

•

O uso de ferramentas web para aquisição de léxico no ensino de línguas,
utilizando-se ferramentas online, é o tema de “O ensino do léxico na Web”, de
Ana Flávia Cruz.

2.

Cultura Livre
•

Os autores Arthur Viana Araujo, Marília Ribeiro de Vasconcelos, Nathália Machado
Simões, Priscila Darling Silva Araújo e Vanessa Mendes Ribeiro analisam o
movimento da Cultura Livre e a questão das ações governamentais acerca da
propriedade intelectual no meio virtual no artigo “Cultura Livre e Ações
Governamentais”.

•

O artigo “Controle de Compartilhamento em uma Rede Dinâmica”, escrito por
Darlan Jr. Gonçalves, Jaime Vinicius C, Silva, Raphael V. de Castro, Raul V. P.de
Souza, Rodrigo Geraldo de O. Vieira e Thiago de M. Silva, reflete sobre o polêmico
tema dos direitos autorais a partir do levantamento estatístico obtido por meio de
um questionário próprio sobre o tema.

•

No artigo “Software livre e sua aplicação no turismo cultural: estudo de caso do
mapa da cultura”, Débora Nascimento, Luiza Cavalcanti, Mariana Amaral, Mayara
Quirino e Tânia Santos desenvolvem uma reflexão sobre a utilização do software
livre na atividade turística.

•

No texto “Liberdade na internet: uma nova visão”, os autores Ana Carolina Roriz
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Mesquita, Camila Silva Souza, Jessyca Fernandes, Roberto Gontijo e Vanessa Lima
apresentam uma perspectiva psicológica na construção de uma internet livre e
acessível.
•

No artigo “Barreiras além da internet”, os autores Denis de Freitas Almeida,
Caroline de Figueiredo Fonseca, Ana Luiza Carneiro Bartolomeu, Yury Souza
Moreira, Felipe de Sousa, Fabrício Neiva e Breno Miranda Brandao de Almeida
discute a relação entre controle e liberdade de expressão na internet.

•

Discutir a questão da manipulação de ideias por meio da internet é o que
pretende o artigo “O blog como alternativa à centralização e ao discurso único”,
de Isaac Alves Mota, Fabricio Paulo de Faria, Carla Eliane Quaresma, Diego
Bemquerer Castro, Matheus Bortolosso Bocardi e Danielle Pinto.

•

O artigo intitulado “LIVRE ACESSO A INFORMAÇÕES ≠ PIRATARIA” produzido por :
Camila Bruna Duarte, Ana Carolina Lima Ferreira, Danielle Borges Lambertucci,
Humberto Felipe Dias Rosa e Juliana Ferreira de Sousa apresenta a necessidade
de se abordar a importância do livre acesso à informação e mudar a visão de que
o compartilhamento e os artistas livres violam direitos autorais.

•

O artigo intitulado “Cultura livre: liberdade para conectar e desenvolver a
humanidade” produzido por Ariadne Macedo dos Santos, Danielle Christine Leite
Ribeiro, Gustavo Cruz de Almeida, Gustavo Henrique Dias Alves Dornelas, Igor
Antônio Pinto Coelho Ferreira e Pedro Tavares Fagundes tem como objetivo
debater se tais ações são realmente eficazes, utilizando como eixo central a
cultura livre e o questionamento a respeito das principais justificativas
apresentadas pelos governos e corporações.

3.

Universidade e EAD
•

No artigo “Evolução da Educação a Distância dentro da Universidade”, os autores
Daniel Macedo Barcelos, Fernanda Amorim Santos e Gabriela de Amorim Soares
fazem um levantamento histórico e crítico da evolução do EAD.

•

No artigo “Educação a distância: desafios e potencialidades” Aline Caldas,
Matheus Barcelos, Thiago Ferreira e Murillo Leite refletem sobre as vantagens da
EAD, bem como mostram um breve histórico.
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•

No artigo “Documentos eletrônicos: uso, acesso e políticas públicas no Brasil”,
Denise Maria Ribeiro Tedeschi, Gleison dos Santos Almeida, Maurício Vasquez
Avelar Júnior, Thais Cristina Oliveira Agostini, Wellington Sabarense Júnior
discutem o armazenamento de documentos arquivísticos do meio jurídico na
rede.

•

No texto “Educação à distância”, Augusto Luis Almeida, Emerson Pinheiro
Cardozo Júnior, Miguel Leite Laper, Thales Thannous, Vítor Donato Lustosa
apresentam as vantagens da EAD.

•

Flávia Gonçalves Chaves, Paula Gonçalves Chaves e Nuria Rojo Perez, no texto “A
importância dos softwares livres na formação acadêmica” enfatizam como os
softwares livres podem ser úteis e necessários na formação universitária.

•

No artigo "A praticidade do sistema EAD, a universidade digital", os autores
Brandon Ferreira de Mendonça, Kessia Silva Souza, Leonardo Silva Marafeli,
Bárbara B S, Patrícia Gomes Martins e Istefânia Antonia Coelho Marçal fazem uma
breve abordagem sobre as principais vantagens da EAD e de sua praticidade no
cotidiano dos estudantes.

4.

Universidade e Software Livre
•

No artigo “Software Livre em Instituições de Ensino Superior, os autores
Keoma Abreu Cavalcante, Marcelo Augusto Andrade Penna, Matheus
Antunes Pacheco, Ramon Santos Corrêa e Stephano Fernandes Francisco
discutem sobre a adoção e incentivo de tecnologias livres em instituições
de ensino superior no Brasil.

•

No artigo “Uso de Software Livre na Universidade”, Diego Starling
Fonseca,

Guilherme

da

Silva

Nascimento,

Gustavo

Henrique

do

Nascimento Pereira, Luiz Henrique Bueno Byrro, Marcelo Luiz Lacerda
Esteves, Rodrigo Alvaro da Costa Ribeiro discutem a importância do
software livre no ambiente acadêmico como forma de aprimoramento
profissional.
•

No texto “Introdução ao software livre” Miguel Cerqueira Alves Costa,
Diego Juarez Cardoso Braga, Hector Yuri Martins Miake, Karina Carneiro
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Costa, Rubens de Carvalho Francisco, Bárbara Vilhena de Araújo
apresentam as vantagens e desvantagens de se utilizar o software livre.
•

No artigo "Software livre: ferramenta de disseminação do conhecimento",
os autores Marcos Alexandre Galdino e Daniel de Rezende Silva tratam
do uso do Software Livre ambiente universitário como instrumento de
acessibilidade ao conhecimento científico.

•

O artigo intitulado “O software livre como ferramenta de ensino”
produzido por Denise Ester Fonseca De Brito, Jefferson Willian Gouveia
Monteiro, Mariana Vieira Siqueira De Arantes, Mateus Palhares Cordeiro,
Paulo Alfredo Frota Rezeck e Thiago Rodrigues Vasconcellos apresenta as
universidades como vitais, pois nelas o uso do software livre pelos
estudantes deve ser fortemente defendido.

5.

EAD e Software Livre
•

No artigo “O futuro do software livre como redutor de custos” os autores André
Cardoso, Daniel Lavall, Gustavo Amaral, Sérgio Lage e Ramon Gomes discutem
sobre as vantagens econômicas da adoção de softwares livres na área de
Educação.

•

No artigo “Software livre e sua aplicação no turismo cultural: estudo de caso do
mapa da cultura”, Débora Nascimento, Luiza Cavalcanti, Mariana Amaral, Mayara
Quirino e Tânia Santos desenvolvem uma reflexão sobre a utilização do software
livre na atividade turística.

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
comentários a artigos diferentes.
Desejamos a todos um excelente UEADSL!
Comissão Científica do UEADSL2013.1
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