TUTORIAL PARA OUVINTES/LEITORES
Saudações livres!

O XIII CILTec Online acontece de 19 a 21/11/18 e ainda dá tempo de participar
de nossas atividades e garantir seu certificado de ouvinte por solicitação. Para garantir seu
certificado com carga horária total de 36 horas você precisa estar cadastrado no sistema e
fazer, no mínimo, 2 participaçções por dia em cada uma das modalidades de apresentação:
CONFERÊNCIAS CONVIDADAS e FÓRUNS DE ARTIGOS.
Para participar, você precisa:
1. Faça sua inscrição no sistema de eventos do Grupo Texto Livre neste link. Você receberá
um e-mail do sistema com um link que deverá acessar para confirmar a inscrição.
2. Uma vez logado (a) no nosso sistema, é hora de acessar a página específica de
autoinscrição nos nossos eventos, a tela a seguir:

3. Escolha a logo do CILTec – Online e clique em INSCREVA-SE no CILTec Online 2019.
Abrirá, então, a tela de AUTOINSCRIÇÂO a seguir. Inscreva-se como OUVINTE.

Pronto! Agora é só navegar pelas CONFERÊNCIAS CONVIDADAS e pelos FÓRUNS DE
ARTIGOS do nosso evento, disponíveis na primeira tela como mostra a imagem a seguir:

4.
Envie-nos a solicitação do certificado pelo e-mail evidosol@textolivre.org
IMPRETERIVELMENTE ATÉ 13/12/19, um mês após o fim do evento. Nesse e-mail,
informe-nos com qual apelido/nickname participou dos chats e qual seu nome de usuário
dos fóruns. Só assim poderemos conferir sua participação. Então guarde esses dados,
pois não temos como buscar isso manualmente.
5.

Como funcionam os FÓRUNS DE ARTIGOS e as CONFERÊNCIAS CONVIDADAS

FÓRUNS DE ARTIGOS
Os fóruns de artigos referem-se aos textos submetidos e aprovados pela Comissão Editorial do
evento. São no total de 39 distribuídos em 11 trilhas temáticas diferentes. Para participar, basta
acessar o sistema e logar com seu username e senha, ir até o FÓRUNS DE ARTIGOS, pesquisar
os fóruns que quer participar de acordo com instruções no topo da página, ler os textos que
preferir e comentá-los.
CONFERÊNCIAS CONVIDADAS
As conferências convidadas são oito (10), sendo que seis (6) são em chats ao vivo com hora
marcada de acordo com a tabela a seguir:
11/11/2019 16h00
Título pendente
Por Érika Amâncio Caetano
UFMG

12/11/2019 16h00
Fake News e a Pequena Mídia Dialógica do
Cotidiano: a hipótese da Autoria
Por André Covre - UFVJM
13/11/2019 16h00
Título pendente
Por Júlio Araújo - UFC

20h00
Parceria CILTec – STIS
Catalizando propostas de Formação Crítica e
Reflexiva de Estudantes na Educação Básica:
(RE)PROBLEMATIZANDO as Fake News
Por Mateus José dos Santos – UFV
20h00
Título pendente
Por Carlos Alexandre Oliveira – NEPCED/UFMG
20h00
A importância da inovação no ensino e
aprendizagem de alunos bilingues Por Mariana
Furst – University Of California in Santa Barbara

As outras quatro conferências convidas estarão disponíveis em podcasts com fóruns para
discussão assíncrona (acesso a qualquer momento) com os conferencistas e outros
congressistas.
Bom evento!

Qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato.

Organização CILTec Online 2019.

