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Software Livre na EaDSoftware Livre na EaD
• A maioria das universidades utilizam o Moodle e A maioria das universidades utilizam o Moodle e 

se beneficiam das vantagens de ser um software se beneficiam das vantagens de ser um software 
livrelivre

• Porém, a maioria das universidades não são Porém, a maioria das universidades não são 
usuárias de software livre em suas atividades usuárias de software livre em suas atividades 
acadêmicasacadêmicas

• Constantemente os trabalhos acadêmicos são Constantemente os trabalhos acadêmicos são 
pedidos em formatos proprietários pedidos em formatos proprietários 

• Professores se recusam a aceitar formatos livresProfessores se recusam a aceitar formatos livres

• Estudantes são obrigados a comprar o Office ou Estudantes são obrigados a comprar o Office ou 
são estimulados a pirataria pelas universidadessão estimulados a pirataria pelas universidades



    

  OpenDocument FormatOpenDocument Format

• Norma ABNT ISO/IEC 26.300Norma ABNT ISO/IEC 26.300
• Independente de programa e plataformaIndependente de programa e plataforma
• Suportada por mais de 40 ferramentasSuportada por mais de 40 ferramentas
• Cerca de 70% mais compactaCerca de 70% mais compacta
• Garante a sua liberdade e a sua Garante a sua liberdade e a sua 

propriedade dos documentos geradospropriedade dos documentos gerados
• Mais info: ODF Wikipedia Mais info: ODF Wikipedia 



    

Aluno UAB é aluno da IFESAluno UAB é aluno da IFES

• Tem direito a votar para ReitorTem direito a votar para Reitor

• Tem direito a votar e ser votado para os órgãos Tem direito a votar e ser votado para os órgãos 
colegiados gerais(CONSUNI, CEPE, CoG, CoEx)colegiados gerais(CONSUNI, CEPE, CoG, CoEx)

• Tem direito a participar dos conselhos de curso, Tem direito a participar dos conselhos de curso, 
departamento e centros/institutosdepartamento e centros/institutos

• Tem direito a votar para eleições de DCETem direito a votar para eleições de DCE

• Tem direito a assistência estudantil e a meio-Tem direito a assistência estudantil e a meio-
passe para deslocamento entre residência e passe para deslocamento entre residência e 
pólo, residência-universidade e pólo-pólo, residência-universidade e pólo-
universidade.universidade.



    

Representação EstudantilRepresentação Estudantil
• DAP – Diretório Acadêmico do PóloDAP – Diretório Acadêmico do Pólo
• Possui alunos de todos os cursos de todas Possui alunos de todos os cursos de todas 

universidades do pólouniversidades do pólo
• Possui reuniões presenciais e virtuais Possui reuniões presenciais e virtuais 

síncronas, assembléias presenciais e síncronas, assembléias presenciais e 
assembléias virtuais via fórumassembléias virtuais via fórum

• Espaço físico no pólo, responsável pela Espaço físico no pólo, responsável pela 
gestão de serviços como cantina e xeroxgestão de serviços como cantina e xerox

• 1º. passo: criar lista de emails de alunos 1º. passo: criar lista de emails de alunos 
dap_polo@googlegroups.comdap_polo@googlegroups.com



    

Representação EstudantilRepresentação Estudantil
• CONCENTRE – Conselho Central de CONCENTRE – Conselho Central de 

Estudantes da Universidade Estudantes da Universidade (DCE-UAB)(DCE-UAB)
• Realização de 1 encontro anual de todos Realização de 1 encontro anual de todos 

alunos da universidadealunos da universidade
• Indica os representantes no conselho do Indica os representantes no conselho do 

UAB-IFESUAB-IFES
• Eleição no encontro da UAB-IFES, reuniões Eleição no encontro da UAB-IFES, reuniões 

virtuais e assembléia via fórumvirtuais e assembléia via fórum



    

Coordenadores UAB nas IFESCoordenadores UAB nas IFES

• Facilitar o contato entre os alunos UAB e Facilitar o contato entre os alunos UAB e 
as entidades estudantis dos cursos as entidades estudantis dos cursos 
presenciais realizando encontro anualpresenciais realizando encontro anual

• Facilitar a participação dos alunos UAB nos Facilitar a participação dos alunos UAB nos 
Congressos anuais dos DCEsCongressos anuais dos DCEs

Coordenadores UAB nos Pólos

• Conseguir apoio junto as prefeituras para 
viabilizar a participação dos alunos dos 
pólos em reuniões e congressos do 
movimento estudantil presencial



    

Coordenadação UAB/CAPESCoordenadação UAB/CAPES

• Realizar Congresso anual do UAB com Realizar Congresso anual do UAB com 
professores, tutores e alunos, garantindo professores, tutores e alunos, garantindo 
momentos exclusivos para as 3 categorias.momentos exclusivos para as 3 categorias.

• Criar um diretoria/coordenadoria de apoio Criar um diretoria/coordenadoria de apoio 
ao estudante UABao estudante UAB

Coordenação SEED

• Cobrar a criação de ambientes de 
comunicação dos alunos de EAD nas 
públicas e principalmente nas privadas.



    

Blog EducalivreBlog Educalivre

• Canal de comunicação criado para Canal de comunicação criado para 
aproximar os alunos dos diferentes pólos aproximar os alunos dos diferentes pólos 
do UABdo UAB

• Contém informações sobre criação de Contém informações sobre criação de 
DAPs e utilização de software livre na EADDAPs e utilização de software livre na EAD

• Possui informações sobre o andamento Possui informações sobre o andamento 
das discussões sobre EAD no movimento das discussões sobre EAD no movimento 
estudantil, na UNE e nas executivas.estudantil, na UNE e nas executivas.

• http://educalivre.wordpress.comhttp://educalivre.wordpress.com  



    

Obrigado!Obrigado!

Leandro Chemalle – UFSCar / UFABC
Secretário Geral da ENEC

educalivre.wordpress.com
   chemalle@gmail.com

Não precisa ser pirata, Não precisa ser pirata, 
basta ser livre!basta ser livre!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10

