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STIS - Seminários Teóricos Interdisciplinares do Semiotec
Os STIS são seminários mensais com o objetivo didático de discorrer sobre um tópico teórico
de uma das áreas de atuação e pesquisa do Grupo Texto Livre, visando um público
interdisciplinar, como o próprio grupo. Este evento acontece virtualmente em salas de IRC
(Internet Relay Chat), um bate-papo (chat) similar ao do gmail ou facebook. Esses seminários,
assim como o Grupo Texto Livre, que o organiza, está vinculado à Faculdade de Letras da
Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil).
O evento de letramento STIS, embora semelhante a uma conferência presencial,
elementos que guarda semelhança e diferenças:

tem

Diferenças: é online não presencial, realizada em chat escrito na tela do seu computador e não
falada e pode ou não ter o uso do slides.
Semelhanças: tem um ou mais palestrantes ou conferencistas; um moderador (que abre e fecha
a palestra, controla o tempo, organiza as perguntas); você é o público que assistirá ao evento
pelo chat e, por fim, cada palestra tem um tempo determinando de 30 minutos para cada um
dos dois conferencistas e mais 30 minutos para interação perguntas de participantes para
conferencistas.
Após esta breve introdução sobre o evento STIS explicaremos abaixo o passo a passo para
participar/assistir nossa conferência
TUTORIAL
1º) Para assistir/participar de uma conferência STIS basta acessar em seu navegador (chrome,
firefox ou intertet explorer) o endereço http://stis.lingtec.org/chatslide.html. A página
principal do nosso evento se abrirá, veja a Figura 1, abaixo.
Fig. 1: página principal do STIS

2º) Como devo proceder para fazer o login no evento?
Para participar do evento STIS mensal você precisa, inicialmente, fazer sua inscrição. Para isso
clique em INSCRIÇAÔ do lado direito da página principal do STIS, conforme Figura 2.

Fig. 2: Inscrição no STIS

Após ter clicado em INSCRIÇÃO uma nova página se abrirá. Nela conterá um
questionário solicitando o preenchimento de dados necessários a oficialização de sua
participação neste evento. A partir das informações coletadas neste formulário
encaminharemos, após o evento, seu certificado de participação caso você tenha assistido a
conferência veja página com o questionário na Figura 3, logo abaixo.
Fig. 3: Questionário STIS

Após você ter preenchido este questionário seus dados estarão gravados em nosso banco de
dados, sendo assim não será requerido de você que preencha todas a vezes as mesmas
informações. Quando você escrever seu nome na inscrição nosso banco de dados detectará que
você já é oficialmente uma participante de nosso evento abrindo, portanto, uma outra página
para se fazer um LOGIN no evento, conforme Figura 4 abaixo.

Fig. 4: Login STIS

Digite seu nome em “nickname no local indicado na seta acima. Com este nickname é apelido
pelo qual você será reconhecido nas salas do STIS. Por ser o STIS um evento oficial, é
aconselhável usar nomes semelhantes ao real para que ocorra sua identificação e
reconhecimento das pessoas que estão participando no evento. Em seguida, digite os caracteres
verificadores, o "reCAPTCHA", no local indicado pela seta, e, então, clique em "CONNECT“
que comandará a abertura de uma janela, ou seja, a "sala" do evento
.

Fig. 5: sala de conferência do STIS

Nesta janela "sala" você verá na barra superior as salas do evento (#evidosol-1, #evidosol-2 e
#evidosol-secretaria) e os participantes presentes no evento listados em uma coluna. Use a #evidosolsecretaria para tirar dúvidas e não interromper as palestras nas outras salas. Observe que há um campo
para código na parte da direita. Esse código será informado pelo palestrante (se ele optar por utilizar).
Observe que a tela se organiza da seguinte maneira: Na parte superior, há botões para cada uma das
salas (#STIS-1, #evidosol-2 e #evidosol- ecretaria). Na numa coluna lateral medial aparecem os nomes
dos participantes. Na barra inferior esquerda há um espaço para o participante digitar e interagir antes
da conferência começar ou quando for aberta a participação do público presente durante a discussão. Já
na parte da direita da tela há um espaço para digitação do código dos slides usados pelos
apresentadores.

Fig. 6: Ambientes da sala do STIS

Fig. 7: Recursos do evento STIS
4) Depois de entrar no chat, você está na sala das conferências onde está acontecendo a
palestras que você quer assistir.

Fig. 8: Ambiente virtual do STIS

5) Para visualizar os slides que o palestrante está apresentando digite o código da
palestra informado pelo palestrante e clique sobre a figura para mudar de tela.Este
código é informando pelo moderador no início das conferências.

Fig. 9: Inserção do código dos slides no evento STIS

Fig. 10: Recursos do evento STIS

Fig. 11: Recursos do evento STIS

Fig. 5: Recursos do evento STIS

6) Durante a apresentação, somente os moderadores e os palestrantes podem falar
(escrever! :)). As dúvidas ou intervenções são liberadas (livres) na hora das perguntas
(10 minutos ao final).

