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PLATAFORMA COLABORATIVA DE 

RECURSOS EDUCACIONAIS
- EDUCARE -



“...materiais de ensino, aprendizado e 
pesquisa em qualquer suporte ou mídia, que 
estão sob domínio público, ou estão 
licenciados de maneira aberta, permitindo que 
sejam utilizados ou adaptados por terceiros. O 
uso de formatos técnicos abertos facilita o 
acesso e o reuso potencial dos recursos 
publicados digitalmente. Recursos 
Educacionais Abertos podem incluir cursos 
completos, partes de cursos, módulos, livros 
didáticos,  vídeos, testes, software e qualquer 
outra ferramenta, material ou técnica que 
possa apoiar o acesso ao conhecimento.” 

Retirado de UNESCO/COL. Guidelines for Open Educational Resources 
(OER) in Higher Education. Vancouver: COL, 2011. Disponível em: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002136/213605E.pdf ↩

Jonathasmello [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
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4 Acho que poderia ficar somente a definição - segundo parágrafo
Ana Paula Mendonça; 26/03/2019



O conceito de REA fundamenta-se em 

dois princípios: 

abertura técnica, formatos que 
permitem abrir e modificar o recurso 
em qualquer software. 

Licenças de uso e/ou termos de 
cessão que permitam maior 
flexibilidade para o uso.

Licencias 
de uso

Apertura 
técnica

Princípios REA
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Triagem, Encontrar, selecionar
Planejamento/Produção

Padrões e formatos abertos
Ferramentas de autoria

Criar/Adaptar

Padrões de Metadados (LOM,LRMI)
Armazenamento
Preservação digital

Depósito/Classificação

Disponível para download e oferta
Empacotamento de conteúdo para LMSs

Padrões abertos

Publicação

Critérios de Avaliação
Indicadores

Checklists

Avaliação

Busca e Recuperação

Navegação e interação

Acesso e Monitoramento

CICLO GERAL DE REA



REUSAR REVISAR 

RECOMBINAR/REMIXAR RETER 

REDISTRIBUIR 

O que significa "aberto" em Recursos 
Educacionais?



Seminário 
e Oficinas

Grupo de 
Trabalho

Diretrizes 
de REA

Arca-REA Guia REA
Editais de 
Fomento

Educare

3. REA na Fiocruz



2011: Lançamento do ARCA: Repositório Institucional, atendendo ao objetivo de: reunir, 
hospedar, preservar, tornar disponível e dar visibilidade à produção científica da instituição.

2014: A Fiocruz institui sua Política de Acesso Aberto ao Conhecimento.

2015: Fiocruz promove o primeiro Seminário de Recursos Educacionais e duas Oficinas.

Grupo de trabalho para discutir e propor um conjunto de diretrizes para desenvolvimento e 
adoção de REAs na Fiocruz, que compõe sua Política de Acesso Aberto única. 

2016: Proposta de Diretrizes de Recursos Educacionais da Fiocruz  encaminhada para 
consulta na CTE e CD.  Aprovadas.

Histórico



Em 2016,  lançamento do Campus Virtual Fiocruz (CVF)

No mesmo ano, o ICICT com a colaboração da equipe do CVF idealiza o Arca-REA

Construção do Guia REA Fiocruz

Ampliação de Cursos EAD em 2018 e necessidade de uma Plataforma que conseguisse dar 
conta do ciclo de REA

Em 2018, começa a idealização do EDUCARE

Editais de Fomento para Recursos Educacionais e Comunicacionais VPEIC

Lançamento do Curso de Ciência Aberta (produção científica, recursos educacionais e dados de 
pesquisa)

Histórico



O desenvolvimento das obras intelectuais que se enquadrem como recursos educacionais deverá atender a padrões 
técnicos abertos que garantam o acesso, a utilização e sua ampla distribuição;

A instituição incentivará o desenvolvimento e a adoção dos Recursos Educacionais Abertos, o depósito, a publicação e a 
disponibilização dos recursos produzidos nas diversas atividades acadêmicas, assegurando o acesso aberto e não oneroso 
a esses materiais;

Para estimular a produção de Recursos Educacionais Abertos, a instituição promoverá ações de incentivo e fomento junto 
aos docentes;

O Repositório de Recursos Educacionais deve adotar metadados comuns de acordo com protocolos da Web e abertos que 
permitam a interoperabilidade entre repositórios e recuperação na rede;

Com o objetivo de dirimir dúvidas dos NAACs em relação aos materiais a serem depositados no repositório de REA, será 
criado um Conselho Consultivo. Será realizado treinamentos aos NAAC’s para classificação, identificação e depósito dos 
recursos educacionais. 

Para ler o documento de diretrizes completo: 
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/sites/default/files/Diretrizes%20REA.pdf

Diretrizes de REA



ECOSSISTEMA 
DIGITAL 
EDUCACIONAL

É um espaço que reúne os 
recursos educacionais 
abertos da Fiocruz e permite 
a criação e troca de 
experiências entre autores e 
docentes. Integra os 
diversos fluxos 
informacionais do 
ciclo de vida dos REAs.



o Adoção de software livre e códigos
abertos

o Formatos e padrões abertos
o Acessibilidade
o Rastreabilidade através de 

empacotamento de conteúdo
o Reusabilidade
o Colaboração
o Preservação Digital
o Qualidade

PRINCÍPIOS NORTEADORES

Foto de Jordan Madrid no Unsplash



ECOSSISTEMA 
DIGITAL 
EDUCACIONAL



INTEGRAÇÃO: ferramenta para o desenvolvimento, o compartilhamento e a reutilização de REA

ABERTURA: criar e promover o uso aberto de recursos educacionais

COMUNICAÇÃO: incentivar a comunicação entre os autores e seus pares

COLABORAÇÃO: estimular a cooperação para revisão, edição e atualização do conteúdo

AVALIAÇÃO: medir e avaliar o acesso, alcance, utilização, reutilização dos recursos

QUALIDADE: garantir a qualidade de REA ampliando o uso de ferramentas colaborativas.

USABILIDADE: interface amigável para visualização dos recursos (vídeos, HTMLs, textos)

OBJETIVOS

INTEROPERABILIDADE: adoção de padrões para interoperar com ARCA, ARES, MOODLE, etc





Vídeos

Curtir, favoritos, 
comentários e
redes sociais

Perfil do autor

Conteúdos relacionados



Multi-idiomas



“Seguir” recursos publicados
na rede 

Busca
em clusters

Agrupamento de 
conteúdos pelas
redes parceiras





CONSTRUTOR REA







INCORPORAÇÃO H5P 
AO ECOSSISTEMA



EDUCARE - LMS



LMS - REPOSITÓRIO

Recuperar em 
toda a Rede REA

Associar ao curso



EDUCARE

POVOAMENTO EDUCARE

ARCA/Fiocruz

Publicado

-Avaliação
-Conversão de 
arquivos para 
formatos 
abertos
-Exclusão

Curadoria



CURADORIA

DEPOSITADEPOSITA
EDUCARE

NAACNAAC

AVALIAAVALIA

Reprovado

In
st

ân
ci

as
d

e 
cu

ra
d

o
ri

a Curadoria (Vpeic e 
ICICT)

Comitê Consultivo



INTEROPERABILIDADE EDUCARE - ARCA



Novas versões: 
Mensais com novas 

funcionalidades
Lançamento em 23/09

Fases



Vem
aí…

Imagem de Gerd Altmann por Pixaba



Criador online de slides



• Durante uma aula ou evento, o público-alvo 
usa seus smartphones ou  computadores para 
responder perguntas ou feedbacks. 

• As respostas são visualizadas em tempo real 
para criar uma experiência mais interativa.

Enquete Online



Funcionalidade para o usuário informar se o 
recurso educacional está:

(  ) desatualizado

(  ) problemas com direitos autorais

(  ) problemas com conteúdo

Relatar problema



Apresentação e discussão na CTE sobre REAs e EDUCARE

Apresentação e discussão nas Unidades sobre REAs e EDUCARE 

Oficinas com docentes para sensibilização sobre REA e tecnologias educacionais

Formação do Conselho Consultivo (representante de diferentes áreas de conhecimento)

Ampliação do Comitê de curadoria  (participação das unidades) 

Elaboração final dos guias e manuais

Treinamento nos NAACS

Lançamento de novas funcionalidades no Educare e novas versões (durante todo o processo)

FOCO NOS ATORES E NOS OBJETIVOS EDUCACIONAIS!

Etapas


