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Os trabalhos desta disciplinas estão divididos em 2 partes: questionários de reforço do conteúdo teórico e
trabalho final de aplicação. No lugar de pedir um trabalho final, dar nota e fim da conversa, vamos usar a
estrutura e prazos do UEADSL para que o trabalho final seja construído aos poucos, com idas e vindas entre
o grupo e a professora. O UEADSL é online, assíncrono e gratuito e conta com a rubrica da UFMG. O auge
desse trabalho é a publicação em Anais e a apresentação do trabalho para um público nacional com mais de
1000 participantes.
Na prática, são 6 etapas e notas:
Etapa R1: inscrição no evento, com resumo do trabalho e minicurrículos dos autores de 30 de agosto a 5
de setembro. Na semana seguinte, o grupo recebe as avaliações por e-mail e as notas são copiadas no
Moodle da disciplina. Tanto o resumo quanto os minicurrículos recebem um retorno da professora, mas
somente a nota de resumo será aproveitada na disciplina. Nesse resumo devem ficar claros o texto que será
analisado e a(s) parte(s) da teoria que o grupo deseja aplicar nele, além do motivo dessa escolha. Inclua no
resumo o link para o texto que será analisado. A avaliação vai orientar no sentido de melhorar a abordagem
da análise semiótica e corrigir eventuais enganos, além de ajudar na escrita do texto. Até 6 pontos.
Etapa R2: revisão do resumo do trabalho e minicurrículos com base na avaliação e comentários recebidos.
Prazo: de 13 a 19 de setembro. Repete-se a avaliação de minicurrículos e resumo, dessa vez buscando um
formato final, já para publicação no evento. Até 6 pontos.
Etapa A1: escrita da primeira versão do artigo (trabalho final), de 27 de setembro a 10 de outubro. São
duas semanas para a escrita do artigo. Já deve conter pelo menos um esboço da análise. São 4 a 6 páginas,
use já a formatação dos Anais para controlar melhor o número de páginas e evitar trabalho posterior. A
avaliação será rigorosa, pois visa ajudar a melhorar o trabalho que será apresentado (o artigo é sua
apresentação no UEADSL. No máximo 2 semanas depois o grupo recebe, por e-mail, a avaliação e
orientações para melhoria do trabalho. Até 15 pontos.
Etapa A2: revisão do artigo – versão final – com base na avaliação recebida. Prazo de entrega de 25 de
outubro a 7 de novembro. Até 14 dias depois o grupo recebe a avaliação, havendo ainda a possibilidade de
uma última revisão para encaminhar o texto para o evento e Anais. Até 15 pontos
Anais: A nota da versão final é eliminatória para Anais e para o evento: quem não alcançar 60% da nota
nem apresenta nem publica, mas pode participar como ouvinte. Para reenviar o texto ao evento e para
submetê-lo aos Anais, observe o prazo até 27 de novembro. Os autores participantes devem responder aos
comentários do público sobre seu trabalho nos 2 dias indicados na programação ( UEADSL entre 27 de
novembro e 1 de dezembro). Anais até 6 pontos e apresentação até 6 pontos.
Ouvintes: recebem certificado (e nota na disciplina até 6 pontos) os inscritos que publicarem pelo menos 3
comentários em 3 trabalhos diferentes durante os 5 dias do evento.
Aproveite para conhecer gente de outras unidades da UFMG e de outras universidades que estarão
participando do evento.
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Esse é o único módulo da disciplina em que os prazos são estritos e não podem mudar, já que o UEADSL
não é um evento exclusivo nosso, outras turmas participam também, todo semestre.
Então, programe-se! Os prazos abaixo estão disponíveis no site do evento: http://ueadsl.textolivre.pro.br
/blog/?page_id=713

PRAZOS
UEADSL 2017.2 – EDIÇÃO ATUAL
ATENÇÃO: inscrições anteriores a 19 de junho de 2017 devem ser repetidas para participação no
UEADSL2017.2. Os professores que estiverem interessados em participar com suas turmas devem
preencher o formulário disponível no blog ou entrar em contato com ueadsl.sec@textolivre.pro.br. Todo tipo
de participação é livre de custos. Maiores informações serão encaminhadas na semana anterior ao
treinamento.
Inscrição de professores e orientadores de 19 de junho a 10 de agosto
Treinamento de professores até 29/8
Submissão de resumos e mini-currículos (etapa R1): 30 de agosto a 5 de setembro
Avaliação dos resumos e mini-currículos pelos professores (etapa R1): até 12 de setembro
Envio dos resumos e mini-currículos revisados pelos alunos (etapa R2): de 13 a 19 de setembro de
setembro
Avaliação pelo professor de resumos e minicurrículos revisados (etapa R2): até 26 de setembro
Envio da versão inicial do artigo pelos alunos (etapa A1): de 27 de setembro a 10 de outubro
Avaliação da primeira versão do artigo pelo professor (etapa A1): até 24 de outubro
Envio do artigo revisado pelos alunos (etapa A2): de 25 de outubro a 7 de novembro
Avaliação pelo professor dos artigos revisados (etapa A2): até 21 de novembro
publicação da programação (artigos aceitos para apresentação no evento): até 22 de novembro
Envio da segunda revisão do artigo, quando necessário, pelos alunos e envio do artigo para Anais: até
27 de novembro
publicação dos Anais até 29 de novembro
UEADSL: de 27 de novembro a 1 de dezembro
Certificados: até 8 de dezembro
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Esse evento é nosso momento de glória. Sabe aquela história que contei no início do semestre sobre
aprender a escrever escrevendo textos reais? É isso. Toda a discussão que tivemos, trabalho que fizemos e
ainda faremos, tudo isso visa uma apresentação num evento real, cadastrado no SIEX, que acontece
semestralmente e tem certificado da FALE/UFMG.
Vocês vão publicar um artigo e trocar comentários entre si e com leitores do Brasil todo, durante uma
semana, em junho.
Esta tarefa serve para registrar sua nota do resumo no moodle, avaliando:
1) título
2) palavras-chave
3) resumo (em torno de 50 palavras)
Esta pontuação é igual para todos os integrantes do grupo.
Fique atento aos prazos disponíveis na AGENDA. Não deixe para a última hora!
Você pode dar uma olhada nos eventos anteriores na página do UEADSL.
Só envie o resumo após todos os membros do grupo terem feito sua inscrição no guichê de
minicurrículos.
Use o mesmo cadastro realizado para enviar o resumo (apenas um membro do grupo envia).
Este trabalho deve ser feito em grupo de 1 a 3 participantes.
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A inscrição é individual e prévia à submissão de trabalho. Utilize o Guichê de inscrição para fazer a sua.
Todos os membros do grupo já estar inscritos quando o resumo for enviado. O mesmo Guichê pode ser
usado para editar seus dados, inclusive o minicurrículo.
Como fazer seu minicurrículo? Dê uma olhada aqui: http://www.letras.ufmg.br/arquivos/matte
/grad/uni003/minicurriculo.html
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Você vai receber por e-mail a avaliação da versão inicial do resumo, feita pela professora.
Siga as instruções fornecidas por ela para revisar seu resumo, alterar título, palavras-chave e até refazer
a proposta, se for o caso.
Depois dessa etapa alterações no resumo ou no título somente poderão ser feita por solicitação à
secretaria do evento.
Envie a versão revisada pelo Guichê de envio de resumo revisado.
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A primeira versão completa do texto do UEADSL é uma tarefa importante porque, além de valer mais
pontos que as anteriores, vai permitir a você realizar uma revisão final do trabalho antes do evento, a partir
da avaliação desta versão inicial.
ATENÇÃO: Não haverá prorrogação de prazos. Fique atento! Siga a AGENDA
O artigo deve ter de 4 a 6 páginas tamanho A4, fonte Liberation Sans tamanho 12 (ou uma fonte
proprietária compatível, como Arial) e espaçamento entre linhas de 1,5cm. Outras informações serão
enviadas pelo e-mail cadastrado no UEADSL, mantenha-o atualizado. Utilizem o Modelo disponível
nos arquivos de formatação aqui no moodle.
Os trabalhos avaliados receberão comentários para que você possa fazer a última revisão do
trabalho.
Somente os trabalhos com nota mínima (60%) na última revisão poderão ser apresentados e
publicados nos anais do evento.
A comissão científica vai avaliar estes trabalhos a fim de escolher os 5 que receberão menção
honrosa no final do evento.
SOBRE ESCREVER ARTIGO (clique aqui)
Acesse o guichê de envio do artigo A1 para enviar o trabalho:
a mesma pessoa que submeteu o resumo - e somente ela - deve enviar o texto completo;
o texto deve ser enviado em PDF e seguir a orientação sobre escrever artigo (acima), bem como o
modelo de formatação (que também contém instruções sobre a escrita do artigo), disponíveis neste
Módulo;
para enviar, tenha em mãos o número da proposta, o e-mail cadastrado e sua senha.
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A segunda versão do artigo deve ser feita com base na avaliação recebida pela primeira versão.
É a versão final, pois não haverá avaliação subsequente do artigo, mas se a avaliação da segunda versão
requerer alterações, você pode utilizar o mesmo Guichê de envio da versão revisada do Artigo A2 para
enviar a versão finalíssima. Deve também realizar as alterações antes de submeter o texto para os Anais.
a mesma pessoa que submeteu o resumo - e somente ela - deve enviar o texto completo;
o texto deve ser enviado em PDF;
para enviar, tenha em mãos o número da proposta, o e-mail cadastrado e sua senha;
Como saber o número da proposta? ele foi enviado junto com o e-mail de confirmação e junto com
o e-mail do parecer, no assunto.
O prazo desta tarefa está na AGENDA, os trabalhos que não forem enviados neste prazo não serão
apresentados no evento.
Esta avaliação é eliminatória (nenhuma outra foi): somente serão apresentados e publicados nos Anais os
artigos que receberem nessa etapa final nota igual ou superior a 60%.
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Hoje em dia não basta apresentar nos eventos, para que seu currículo realmente tire proveito disso você
também deverá publicar nos anais. Todos os trabalhos apresentados no UEADSL e que obtenham nota
mínima 6 na revisão final podem ser submetidos à publicação se encaminhados conforme as seguintes
regras até 4 dias antes do evento. Clique no link para ir à página de submissão dos originais.

Diretrizes para Autores
Os Anais do UEADSL só aceitam submissões de textos apresentados no evento que tenham recebido
nota mínima de 60% na última versão. Os trabalhos são analisados pelo sistema do UEADSL e todas as
revisões são feitas lá, portanto só submeta aqui a versão final do trabalho, conforme a orientação abaixo:
1) PDF com 4 a 6 páginas A4, com fonte Liberation Sans Mono (corresponde à Arial, mas mais
condensada) 12, espaço 1,5
2) deve conter o nome dos autores e referências bibliográficas
3) usar as figuras de rodapé e cabeçalho constantes no modelo.
4) deve ser submetido à seção ARTIGOS (se for o caso, a Comissão Editorial indica a seção das
conferências e menções honrosas)
IMPORTANTE: USEM OS MODELOS DISPONÍVEIS NA PASTA DE ARQUIVOS, INCLUSIVE
TOPO E RODAPÉ.
A submissão deve ser feita no prazo indicado na agenda.
Trabalhos que não atendam a essas especificações serão devolvidos por um editor para revisão e, caso
não atendam a solicitação no prazo de 2 dias, serão sumariamente arquivados.

Condições para submissão
Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da submissão
em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de acordo com as normas
serão devolvidas aos autores.
1. O trabalho foi apresentado na Edição atual do UEADSL.
2. O arquivo da submissão está em PDF.
3. O artigo está formatado com Liberation Sans Mono (corresponde à Arial, mas mais condensada)
(siga o modelo para título, autores e subtítulo) e espaço 1,5; folha A4.
4. Contém o nome de todos os autores.
5. Contém as referências bibliográficas completas e somente as citadas no corpo do artigo.
6. Usa como rodapé a figura correspondente, com número de página à direita, e no cabeçalho a figura
indicada no modelo.

Guichê para entrega de Manuscritos para ANAIS.

Antes de submeter, você precisa fazer login (cadastrando-se se necessário). Caso o link para submissão
não apareça para você, entre em contato com ueadsl.sec@textolivre.org para regularizar a situação.
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A apresentação de um trabalho num evento tem duas partes: apresentação do trabalho em si e interação com
o público.
Por ser um evento assíncrono, a apresentação do trabalho equivale ao artigo.
Você pode, se quiser, encaminhar para a secretaria slides que serão disponibilizados junto com o artigo.
Já a interação com o público é o seu grande momento como autor no UEADSL: não há limite para o número
de perguntas do público e você deve responder a todas, da melhor forma possível.
Seu trabalho ficará 2 dias em foco no evento, durante os quais essa interação deve acontecer. Veja a
programação para saber quais são os dias de sua apresentação.
Utilize o ACESSO ao UEADSL para participar.
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Quer ganhar um certificado de participação de 15h?
Todos os que participarem com 3 ou mais comentários em diferentes posts do UEADSL, ou seja, todos que
receberem certificado de participação, receberão também a nota correspondente.Esta nota é individual.
Sua participação é muito importante: lembre-se que você é um dos melhores interlocutores para os trabalhos
de seus colegas, já que trilharam o mesmo caminho juntos. Além disso, é uma ótima oportunidade para
conhecer pessoas de outras unidades e instituições com interesses semelhantes aos seus.
Para participar, utilize o ACESSO ao UEADSL e entre com o login e senha do evento. Escolha os artigos na
grade de programação e tenha uma ótima experiência!
Dúvidas? Procure respostas no Chat da Secretaria ou pelo e-mail ueadsl.sec@textolivre.pro.br.
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Todas as etapas do trabalho final recebem uma avaliação que tem como propósito estimular a melhoria
do trabalho.
A avaliação sempre segue por e-mail, em todas as etapas
Em especial nas avaliações de artigos é possível ser necessária uma revisão textual extensa, caso em que
os respectivos comentários serão encaminhados para o grupo pelo Moodle, completando a avaliação
recebida por e-mail.
As notas de cada etapa do trabalho final são disponibilizadas no Moodle no tópico final. Não envie nada
por lá, utilize sempre os guichês para enviar os trabalhos.
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6 etapas do trabalho final
Inscrição e Minicurrículos (individual).
Permite editar perfil e minicurrículo.

Artigo A1: versão inicial

15 de 16

Resumo R1: versão inicial

Resumo R2: versão
revisada

Artigo A1: versões revisada
(obrigatória) e final opcional)

Submissão do artigo
para os Anais
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Acesso ao evento

16 de 16

28/07/2017 06:38

