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MODALIDADES

Curso Módulo ou
Unidade

eBook Videoaula Infográficos
Dinâmicos

Cada proponente poderá apresentar apenas uma proposta por 
modalidade.

Os Recursos Educacionais poderão ser encaminhados nas seguintes 
modalidades:



Diretrizes REA - Fiocruz
De acordo com as diretrizes,  os proponentes deverão:

• Utilizar padrões técnicos abertos que garantam o acesso, a utilização e sua 
ampla distribuição; 

• Utilizar o termo de cessão e termo de uso de direitos autorais de acordo a 
Política de Acesso Aberto Fiocruz; 

• Referenciar devidamente toda informação técnica e científica utilizada na 
produção dos recursos educacionais;

• Publicar e disponibilizar os recursos produzidos em acesso aberto no 
repositório ARCA.



Guia-REA FIOCRUZ

http://guiarea.fiocruz.br/index.php/Guia_REA

http://guiarea.fiocruz.br



Curso / Módulo / Unidade

Acessar em: http://unasus.gov.br/cursos
https://app2.unasus.gov.br/UNASUSPlayer3/player/Direct/28/48



Curso / Módulo / Unidade

https://portal.sabertecnologias.com.br/?page_id=1730



Por que HTML5?
• Ele torna a navegação mais rápida e simples, melhorando a performance de 

uma página web. Reduz o tamanho dos arquivos online e com isso melhorar 
a experiência do usuário.

• Capacidade em gerenciar arquivos de vídeo. Dessa forma, é possível inserir 
videos em uma página sem usar componentes externos (como plugins). Isso 
faz uma diferença tão grande que todos os grandes sites estão começando a 
usar esse recurso (inclusive o YouTube).

• O mesmo vale para sons/músicas. O HTML5 possui um suporte a elementos 
sonoros.

• HTML5 está disponível em várias plataformas diferentes e funciona com a 
mesma eficiência em PC’s, smartphones e tablets.



PACIFIC

Videoaula



SLIDE NARRADO

Áudio do professor e 
apresentação (PPT)

Professor interagindo com 
uma apresentação de slides

VIDEOAULAS

https://www.youtube.com/watch?v=SJ66kFlPfYw



SCREENCAST

Gravação de procedimentos 
e navegação em aplicativos



GRAVAÇÃO EM ESTÚDIO OU EXTERNA

Somente a fala do professor

Simulação

https://www.youtube.com/watch?v=fsds1JyzvkE

https://youtu.be/vzpikzme4Rw



INFOGRÁFICO

https://goo.gl/gLar
pk



EBook

• Ebook (ou e-book) é uma abreviação do termo inglês eletronic book e 
significa livro em formato digital. Pode ser uma versão eletrônica de 
um livro que já foi impresso ou lançado apenas em formato digital



Epub – O que é?

ePub é abreviação de Eletronic 
Publication, ou seja, Publicação 
Eletrônica. É um formato de 
livro aberto e gratuito criado 
em 2007 pelo IDPF, um fórum 
internacional de publicação 
digital.



ePUB x PDF

-Layout 
adaptável

-Zoom

-Difícil leitura em 
telas pequenas
-Excelente para 

impressão



Características
•Suporte a HTML5
•Foco no conteúdo
•Portabilidade 
•Padrão aberto
•Busca de texto, anotações, comentários
•Personalização de cores e fontes
•Adaptável a qualquer dispositivo (Desktop, tablet e  smartphones)



Estrutura

informar ao 

sistema 

operacional qual é 

o tipo do arquivo

agregar todos os 
outros arquivos

Descreve o conteúdo 
de todos os arquivos
metadata, manifest e spine

Índice



Exemplo







Boas práticas de acessibilidade em REA

Por definição da lei nº 10.098, acessibilidade é a possibilidade 

e condição de alcançar para utilização, com segurança e 
autonomia, a espaços físicos, urbanísticos e também o acesso 

informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 
tecnologias, por pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida.



Necessidades e barreiras sensoriais e motoras

Deficiência visual: utiliza navegação por meio de software leitor de telas, tendo 
dificuldade na interpretação de elementos gráficos que não possuem descrição textual; 

Em todos os casos a navegação embaralhada e caótica da estrutura de conteúdo podem 
prejudicar a acessibilidade. 

Baixa visão: apresentam dificuldade na identificação de elementos gráficos com baixo 
contrastes e letras pequenas; 

Deficiência auditiva: apresentam dificuldade na compreensão de elementos de 
natureza sonora sem legenda ou tradução em libras;

Limitação motora: apresentam dificuldade na utilização de mouse e teclados sendo 
necessário outros equipamentos para ajudar na navegação, sendo o reconhecimento de voz 
uma opção. 



Nosso objetivo

Ao construir um site ou um software é fundamental que se 
tome alguns cuidados para garantir que o CÓDIGO, a 
NAVEGAÇÃO  e o  CONTEÚDO sejam acessíveis para a maioria 
dos utilizadores, se for um site governamental ou com 
finalidade educacional as recomendações de acessibilidade 
tornam-se obrigatórias.



Descrição textual

Descrição 1: Carro fazendo uma curva
Descrição 2: Carro fazendo uma curva acentuada em pista molhada mostrando o limite de atrito dos pneus.
Descrição 3: Carro com faróis acesos em atenção à nova legislação de trânsito.
Descrição 4: Pista molhada em dia de treino de corrida automobilística.

A descrição textual consiste em traduzir 

em palavras o entendimento de 

elementos gráficos como imagens, 

gráficos, infográficos, logos, botões, 

animações, ícones, smiles, fotografias que 

representem algum significado necessário 

à compreensão da mensagem e seu 

contexto.

Feliz



Exemplo: Contextualizando a descrição
Imagem print de uma notícia do portal 

campus virtual da fiocruz sobre evento 
MoodleMoot Brasil 

que teve a participação do criador do 
software Moodle 

vestindo uma camiseta com a frase 
“Empowering educators”

e ministrou palestra sobre a criação de 
jogos educacionais e realidade virtual 
integrados ao LMS



Audiodescrição

https://www.youtube.com/watch?v=kC3V0IrdKK0

https://www.youtube.com/watch?v=tBYTVjtpBnA



Interoperabilidade em REA

Interoperabilidade é a capacidade de um sistema informatizado de se
comunicar de forma estruturada com outro sistema (semelhante ou
não).



Exemplo de simulação com realidade virtual

Existem experiências de aprendizagem, principalmente as que necessitam habilidades
além do cognitivo envolvendo habilidades psicomotoras e psicoafetivas, em que as
ferramentas tradicionais do LMS não são suficientes. Mas é possível a construção de
recursos educacionais externos que se comunicam com o LMS interoperando dados
necessários ao acompanhamento da trilha educacional.



Learning Tools Interoperability (LTI)
Segundo a IMS Global, o LTI constitui uma
aplicação de aprendizagem completa (muitas
vezes hospedadas remotamente e fornecidas
através de serviços de terceiros) com
plataformas e sistemas de gerenciamento de
aprendizagem (LMS), portais, repositórios de
objetos de aprendizagem ou outros
ambientes educacionais gerenciados
localmente ou na nuvem. No LTI, esses
aplicativos de aprendizagem são chamados
Provedores (Tool Providers), e o LMS ou
plataformas são chamados Consumidores
(Tool Consumers) também conhecidos como
Clientes.



HTML5 + Learning Tools Interoperability (LTI)

Comunidade Oficial:

https://www.imsglobal.org/lti e https://github.com/IMSGlobal

Editores de HTML + LTI: Não há recomendações, verifique se o seu 
editor de escolha possui exportação com LTI.

Projetos Sugeridos(GitHub):

https://github.com/Harvard-University-
iCommons/canvas_account_admin_tools

https://github.com/byuitechops/lti-second

LTI Modificado:

PPU/UNA-SUS: https://dev.unasus.gov.br/PUBLICO/PPU



PROPOSTA





Descrição Geral do Recurso Educacional Aberto





Para consultar os descritores: http://decs.bvs.br/





*Videoaulas (não se aplica), opcional para ebook e infográfico dinâmico

** Opcional para ebook, videoaulas e infográfico dinâmico

*** Opcional para ebook, videoaulas e infográfico dinâmico





Critérios de avaliação
Para a classificação das propostas e concessão dos recursos serão levados em conta: 

• Relevância e acurácia na abordagem do tema;

• Caráter inovador da proposta pedagógica; 

• Objetivos educacionais 

• Tecnologia utilizada 

• Interatividade 

• Sistema de avaliação

• Linguagem 

• Adoção de formatos abertos; 

• Acessibilidade; 

• Avaliação da Aprendizagem



Documentos de apoio
• Modelos termos de cessão de direitos autorais

• Modelo de proposta

• Cronograma

• Exemplos de recursos educacionais

• Diretrizes REA

• Política de acesso aberto da Fiocruz

• Guia para produção de Recursos Abertos da Fiocruz

Disponíveis no hotsite da oficina:

https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/mod_hotsite/OficinaREA 



Envio das propostas

• A proposta de projeto deverá ser enviada para o e-mail 

recursos.educacionais@fiocruz.br.

• As propostas de cursos, módulos ou unidades de aprendizagem deverão 

seguir o Termo de Referência, conforme o Anexo II do edital.



Obrigado!

Equipe Campus Virtual Fiocruz


