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O objetivo desta oficina é demonstrar algumas possibilidades de 
utilização de novos recursos disponibilizados como multimeios para o 
melhor desenvolvimento de cursos de letras, nas modalidades a distância 
e presencial, visto que os sistemas tradicionais também utilizam os recur-
sos virtuais. 

Apesar de antigas tecnologias não serem descartáveis, outras sur-
giram com a informática, tais como o Wiki, o e-mail, a rede social, o 
chat, a videoconferência, o fórum de discussão etc. 

O Wiki – programa de informática que permite a produção cola-
borativa, como é o caso da Wikipédia. 

E-mail – método que permite compor, enviar e receber mensa-
gens através de sistemas eletrônicos de comunicação. 

Rede social – ajuda seus membros a conhecer pessoas e manter 
relacionamentos. O Orkut permite buscar pessoas com interesses em 
comum, facilitando o trabalho. É utilizado para pequenos recados, dispo-
nibilização de fotos e vídeos etc., com possibilidade de bate-papo tam-
bém. 

Chat (bate-papo) – conversação em tempo real, via Internet, in-
clusive com envio de anexos, com possibilidade de comunicação audio-
visual. Alguns programas possibilitam a criação de grupos, em que todos 
se comunicam simultaneamente. 

Videoconferência é uma discussão que permite o contacto visual 
e sonoro entre pessoas que estão em lugares diferentes, dando a sensação 
de que os interlocutores encontram-se no mesmo local. 

Fórum ou comunidade de discussão – ferramenta para promo-
ver debates sobre uma questão. 
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Bibliotecas virtuais de livros raros ou antigos como é o caso de 
http://www.dominiopublico.gov.br; de vídeos, como podemos encontrar 
no YouTube (http://www.youtube.com); ou de textos recentes, como na 
página http://www.filologia.org.br/outrosperiodicos.html. 

Buscador – sistema para encontrar informações armazenadas em 
um sistema computacional a partir de palavras-chave, como o Google. 

O PowerPoint é um programa que permite a criação e exibição de 
apresentações, podendo usar imagens, sons, textos e vídeos. 

Processador de texto – programa escrever no computador. 

 


