Tutorial de Conferencistas
Saudações livres!

O XV EVIDOSOL/VII CILTec Online tem o prazer de contar com sua colaboração que
gentilmente aceitou em proferir uma conferência online no nosso evento.
A conferência tem uma hora de duração (40 minutos para sua exposição e 20 minutos para
o debate) em chat disponibilizado no ambiente Moodle, sendo que a interação ocorre pela
escrita com a possibilidade de outros recursos como slides, vídeos ou áudios. Caso o
conferencista queira disponibilizar algum material adicional, deverá fazê-lo antecipadamente
pelo e-mail evidosol@textolivre.org até 18/11/18, véspera do primeiro dia de evento.
Sua exposição no chat não necessita ser extremamente formal, mas sinta-se livre para usar a
linguagem que achar melhor. Sugerimos que faça um texto prévio que você deverá copiar e
colar trechos no chat, ao longo da conferência. Contudo, caso esteja seguro(a) para proferir a
conferência de forma espontânea, fique à vontade. Caso esteja dividindo o tempo com algum
colega, busquem dividir os 40 minutos de exposição de forma equilibrada.
Como conferencista, sua data e hora já estão confirmadas de acordo com o quadro de horários
a seguir:
19/11/2018 16h00
Título pendente
Gabriele Salciute Civiliene – King’s College
London
20/11/2018 16h00
Narrativas digitais dos professores nas
redes: perfil, percursos e práticas de
autoria e colaboração
Por Ana Beatriz Gomes Pimenta de Carvalho
- UFPE

21h00
O conceito de comunicação e os limites da
tecnologia
Por Jacqueline da Silva Deolindo – UFF
20h00
As narrativas transmedia interactivas como
novo paradigma narrativo: análise do conceito
da sitcom The Big Bang Theory
Por Vanda de Sousa – Instituto Politécnico de
Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social

21/11/2018 16h00
Gamificação e materiais didáticos no
ensino de língua portuguesa
Por Márcia Mendonça e Juliana Vegas
Chinaglia

21h00
Linguística Computacional na Era do
Conhecimento
Por Leonard Barreto Moreira - UENF

Para acessar seu espaço interativo, na data e horário combinados, basta acessar nosso site,
ir até sua conferência no espaço de CONFERÊNCIAS CONVIDADAS, e encontrar sua
conferência conforme tabela acima disponível também no nosso site. Uma vez no espaço de
CONFERÊNCIAS CONVIDADAS, clique no link da sua palestra, identificada com sua foto, seu
título e seu nome, e acesso à sala de conferências conforme tela abaixo:

Como pode ver na tela acima, neste momento lhe será solicitado um nickname que sugerimos
que seja formado por seu próprio nome a fim de que os leitores e a organização o identifiquem.
Forneça seu nickname, clique em NÃO SOU UM ROBÔ e em CONNECT. Pronto, você já está
na sala de conferência.
O coordenador de mesa irá recebê-lo (a), apresentá-lo (a) ao público e silenciar toda a sala por
40 minutos para que profira sua confeRência. Após esse tempo inicial, o coordenador de mesa
irá dar voz a todos (as) ouvintes/leitores para que enviem perguntas para o conferencista. E
assim se dará a interação. Caso envie slides, os disponibilizaremos ao lado da sala de chat
para sejam acesados simultaneamente.
Adicionalmente, caso queira participar do restante do evento, comentando as palestras e
conferências, pedimos que faça sua inscrição para acesso ao espaço do evento de acordo
com os passos a seguir:
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 do XV EVIDOSOL/XII CILTec. Uma vez na página, clique em INCREVAME, em AUTOINSCRIÇÃO (AUTOR), conforme indicado a seguir:

Pronto! Agora é só navegar pelas CONFERÊNCIAS CONVIDADAS e pelas PALESTRAS do
novo evento.
Bom evento!

