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Olá! Vamos conversar
um pouquinho sobre boa
convivência em cursos online?
A escrita é nossa principal forma de comunicação nos cursos online, logo,
ao redigirmos textos, seja nas atividades ou nas ferramentas comunicacionais (fórum, mensagem privada, e-mail), devemos ter muita cautela. Recomendamos que, antes de postar atividades ou enviar mensagens, você leia
para ter a certeza de que sua comunicação está clara, sem erros linguísticos e
com pontuação apropriada (vírgulas e pontos fazem muita diferença).
Tenha em mente que estamos em um ambiente acadêmico, logo devemos
utilizar linguagem formal. A fim de facilitar a comunicação no cenário virtual,
foram criadas regras de netiqueta, que são regras de bons modos no ambiente
virtual. Você já ouviu falar sobre isso? Os vídeos a seguir tratam do assunto de
uma maneira interessante (FERRAZ, 202?; FGV, 2012). Recomendo que você
os assista. Clique sobre as imagens para visualizar os vídeos.
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Quer mais algumas dicas sobre comunicação no ambiente virtual? Então,
leia as páginas 26 a 29 do livro “Introdução à Educação a Distância e ao
Ambiente Virtual de Aprendizagem”, disponível aqui.
Agora, vamos tratar de dois outros aspectos muito relevantes para quem
participa de cursos a distância:
1. A importância do feedback;
2. Preservação de direitos autorais.
FEEDBACK... Você ouvirá muito esta palavra durante a especialização. Ela
tem relação com dar retorno a algum questionamento ou comentário, seja
ele feito pelos(as) colegas ou tutor(a). Também usamos o termo feedback
para os comentários que o(a) tutor(a) poderá deixar em suas atividades indicando eventuais pontos de melhoria.
Sempre que receber algum feedback, procure responder. Da mesma forma,
ao postar alguma atividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem, não a
considere concluída até verificar o feedback do(a) tutor(a), pois ele ajudará a
compreender a avaliação que você recebeu. Além disso, nos casos de atividades formativas, poderá ser utilizado para incrementar suas atividades e,
eventualmente, melhorar sua avaliação. Se você não souber responder o que
está sendo questionado ou solicitado em um feedback, não tenha receio de
pedir ajuda. O(A) tutor(a) estará à sua disposição.
Se você está matriculado(a) neste curso, faça-o da melhor maneira
possível. Dedique tempo aos estudos, faça as atividades com cuidado e
respeite as diretrizes estabelecidas pela instituição, seus colegas, tutores
e professores. É muito importante lembrar que o outro tem todo o direito
de pensar de maneira diferente, de concordar ou discordar de você. O que
não vale é o desrespeito. Discordar, questionar e ponderar não significam,
necessariamente, indelicadeza ou desrespeito.
Para finalizarmos, vamos discutir um pouco sobre direitos autorais e
plágio. No Brasil, os direitos autorais são garantidos por lei. A Lei nº 9.610, de
19 de fevereiro de 1998, que “altera, atualiza e consolida a legislação sobre
direitos autorais e dá outras providências” (BRASIL, 1998). Em seu Artigo 22,
a Lei estabelece que “Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais
sobre a obra que criou”. São consideradas obras protegidas por essa Lei:
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I.

“os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;

II.

as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza;

III.

as obras dramáticas e dramático-musicais;

IV.

as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por
escrito ou por outra qualquer forma;

V.

as composições musicais, tenham ou não letra;

VI.

as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;

VII.

as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da
fotografia;

VIII. as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;
IX.

as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;

X.

os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia,
topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;

XI.

as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova;

XII.

os programas de computador;

XIII. as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases
de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de
seu conteúdo, constituam uma criação intelectual” (BRASIL, 1998).

Então, ao utilizar materiais produzidos por outros autores, seja qual for o
formato (textos, vídeos, ilustrações, fotografias, etc.), faça a citação e inclua
a(s) obra(s) na lista de referências. Se você não os fizer, estará infringindo
a Lei nº 9.610 e sujeito às sanções descritas no Título VII, Capítulos I e II da
referida Lei e também no Código Penal Brasileiro, que, em seu Artigo 184,
estabelece que a violação dos direitos do autor e os que lhe são conexos
confere (BRASIL, 1998):
“Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
§ 1o Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de
lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual,
interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor,
do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem
os represente:
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Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
§ 2o Na mesma pena do § 1o incorre quem, com o intuito de lucro direto
ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire,
oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma
reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou
executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original
ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos
titulares dos direitos ou de quem os represente.
§ 3o Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo,
fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário
realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar
previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito de
lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor,
do artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os
represente:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
§ 4o O disposto nos §§ 1o, 2o e 3o não se aplica quando se tratar de exceção
ou limitação ao direito de autor ou os que lhe são conexos, em conformidade
com o previsto na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem a cópia de obra
intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do copista,
sem intuito de lucro direto ou indireto” (BRASIL, 2003).

Você percebeu que citar e referenciar corretamente todas as obras utilizadas nos seus trabalhos é uma obrigação e não uma opção? Caso tenha
dúvidas sobre como fazer, veja os materiais disponíveis na disciplina “Pesquisa
e Uso da Informação em Saúde”, pois há conteúdos que tratam especificamente da apresentação de citações e referências segundo o padrão ABNT
– Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é o padrão adotado na especialização em Atenção Primária à Saúde.
Hoje, há estratégias que possibilitam identificar casos de plágio com
alguma facilidade. Além de os tutores(as) reconhecerem o padrão de escrita
dos(as) alunos(as), existem softwares que foram desenvolvidos especificamente para auxiliar na detecção de plágio. Alguns exemplos desses sistemas
são DOCxWEB, Plagiarisma e PlagTracker. Você pode utilizar essas ferramentas para revisar seus textos e verificar se todas as citações e referências
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foram incluídas. E, para saber um pouco mais sobre plágio, assista ao vídeo a
seguir, que apresenta os tipos de plágio mais comuns, e também dá dicas de
como evitá-los (SABER, 2015):

As orientações foram úteis para você?
Ficou com alguma dúvida? Use o fórum de discussões para esclarecer!

Bons estudos!
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