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1. Qual a finalidade e a quem se destina?
O Guia do Usuário do ProEdu1 visa orientar os usuários para que encontrem os recursos educacionais pertinentes a sua necessidade e informar sobre os termos e condições de
uso do Repositório e do conteúdo disponibilizado. Dessa forma, busca aumentar a recuperabilidade e consequente reuso dos recursos educacionais digitais disponibilizados no Repositório ProEdu, através de orientações aos usuários quanto:
• Interface – menus, ferramentas ou recursos de acessibilidade, idiomas, possibilidade
de acessar o conteúdo a partir de dispositivos móveis (responsividade);
• Arquitetura da informação (comunidades e coleções);
• Conteúdo disponível – temáticas abordadas, formatos, natureza de mídia;
• Significado dos selos de validação atribuídos aos recursos;
• Como identificar – a licença de uso atribuída ao recurso, versão, granularidade, formato, origem, propósito educacional (disciplina, conteúdo), modalidade de revisão empregada;
• Filtros e ferramentas de busca e navegação;
• Link para outros documentos do Repositório que disciplinam sua utilização e o uso
do conteúdo disponibilizado.
Este Guia serve a todos os interessados em consultar e utilizar os conteúdos armazenados no Repositório, sem nenhuma restrição de acesso ou necessidade de identificação
(login). Porém, o ProEdu enquanto Repositório de Recursos Educacionais para a Rede de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) se destina essencialmente aos professores, alunos e
gestores de instituições públicas (federais, estaduais e municipais) e privadas que integram a
Rede EPT. Portanto, esses compõem o público alvo do Guia.

BASICAMENTE,
Este guia vai ajudar você a encontrar o recurso educacional de que precisa, identificar quais os usos permitidos e qual a versão, formato, origem
e propósito educacional (disciplina, conteúdo) do mesmo.

Todas as telas e funcionalidades apresentadas neste produto educacional correspondem ao site do Repositório (de acesso restrito) criado para o desenvolvimento da sua nova identidade visual, que será implementada
no site oficial do ProEdu (http://proedu.rnp.br/) após a conclusão do trabalho e testes.
1
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2. PROEDU – Objetivos, diferenciais e conteúdo
O Repositório para Educação Profissional e Tecnológica ProEdu originou-se a partir
de uma demanda da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC) em 2015. Seu desenvolvimento é fruto de uma parceria entre os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia Sul‐rio‐grandense (IFSul), do Ceará (IFCE),
do Rio Grande do Norte (IFRN) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Lançado em 2016, o ProEdu tem como missão: Armazenar, preservar, divulgar e oferecer acesso aos recursos educacionais produzidos para os cursos da Rede de Educação
Profissional e Tecnológica. Seus objetivos são: Preservar a memória intelectual; reunir em
um único local virtual e de forma permanente a produção da Rede de Educação Profissional
e Tecnológica, disponibilizando livre acesso aos recursos educacionais digitais; ampliar e facilitar o acesso à produção destes recursos de forma geral. Orientado por essa missão e objetivos o ProEdu disponibiliza Recursos Educacionais Digitais (RED), preferencialmente abertos,
visando promover seu compartilhamento entre professores, alunos e gestores da Rede EPT.
Figura 1 – Função de socialização do conhecimento do Repositório

Fonte: Acervo do Projeto ProEdu

2.1. Diferenciais
O Repositório ProEdu foi desenvolvido para contemplar especificidades identificadas
como essenciais para dar suporte adequado à produção e validação de conteúdo para a Rede
EPT. Por essa razão, possui alguns diferenciais (Figura 2) visando proporcionar acesso público e gratuito a recursos educacionais de qualidade validada quanto ao projeto educacional,
ao conteúdo científico e à acessibilidade. Os recursos atendem ainda ao critério de reusabilidade, viabilizado pelas licenças Creative Commons. Para tanto, o compartilhamento do
conteúdo do Repositório ocorre, por padrão, sob os termos da licença Creative Commons
CC-BY-SA. Essa licença permite a reutilização e adaptação do recurso desde que atribuído
crédito ao autor e que o recurso derivado seja compartilhado sob a mesma licença. No entanto, havendo necessidade ou desejo do autor em licenciar o recurso sob regime diverso,
poderá ser adotada outra licença, dentre as apresentadas no documento Licenças de uso do
conteúdo do ProEdu.
7

Figura 2 - Fluxograma com os diferenciais do ProEdu

Fonte: Acervo do Projeto ProEdu
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2.2. Conteúdo
O Repositório ProEdu tem a finalidade de reunir, armazenar, preservar, disseminar e
compartilhar a produção educacional da Rede EPT nacional, pública e privada. Para tanto,
compreende ampla classificação temática, pautada pela Tabela de áreas de conhecimento
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
O conteúdo depositado no Repositório ProEdu é estruturado em dois níveis: as Comunidades2 – correspondem às naturezas de mídia (tipos) que o Repositório suporta – e, dentro
de cada comunidade, as Coleções3 – estabelecidas a partir dos eixos tecnológicos estruturantes do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e do Catálogo Nacional de Cursos Superiores
de Tecnologia (RELATÓRIO..., 2017). O diagrama abaixo (Figura 3) representa a arquitetura
da informação empregada.
Figura 3 - Arquitetura da informação do ProEdu

COMUNIDADES
Animação

COLEÇÕES:

Áudio
Caderno Temático
Cursos
Imagem
Livro
Página Web
Tecnologias Digitais
Texto Eletrônico
Vídeo

- Ambiente e Saúde;
- Controle e Processos Industriais;
- Desenvolvimento Educacional e Social;
- e-Tec Idiomas;
- Gestão e Negócios;
- Segurança;
- Informação e Comunicação;
- Infraestrutura;
- Militar;
- Pesquisas em EAD/TIC;
- Recursos Naturais;
- Turismo, Hospitalidade e Lazer;
- Produção Alimentícia;
- Produção Cultural e Design;
- Produção Industrial;
- Profuncionário;
- Pesquisas em Ciências e Tecnologias na Educação.

Fonte: Acervo do Projeto ProEdu

As 10 comunidades do Repositório ProEdu são: Animação; Áudio; Caderno Temático; Cursos; Imagem; Livro;
Página Web; Tecnologias Digitais; Texto Eletrônico; Vídeo.
3
As 17 coleções do Repositório ProEdu são: Ambiente e Saúde; Controle e Processos Industriais; Desenvolvimento
Educacional e Social; e-Tec Idiomas; Gestão e Negócios; Informação e Comunicação; Infraestrutura; Militar; Pesquisas em Ciências e Tecnologias na Educação; Pesquisas em EAD/TIC; Produção Alimentícia; Produção Cultural e
Design; Produção Industrial; Profuncionário; Recursos Naturais; Segurança; Turismo, Hospitalidade e Lazer.
2
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Todos as extensões (formatos) e tamanho de arquivos são permitidas. Assim, o ProEdu disponibiliza (Figura 4):
Figura 4 – Conteúdo do ProEdu

Fonte: Acervo do Projeto ProEdu

O acervo do Repositório é composto por Recursos Educacionais Digitais (RED) de
diversas áreas de atuação. Esses podem ser RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS (REA)4
ou FECHADOS (Figura 5). Para ser considerado REA o recurso requer: abertura legal – licenciamento realizado com a atribuição de licenças flexíveis (Creative Commons, GNU GPL);
e abertura técnica – ser produzido com a utilização de formatos (odt, mp4, MathML, entre
outros) que permitam editar ou remixar o conteúdo (FURNIEL, MENDONÇA, SILVA, 2019;
MIAO et al., 2019).
Figura 5 – Recursos Educacionais Abertos X Fechados

Fonte: Acervo do Projeto ProEdu

BASICAMENTE,
Aos REA armazenados no ProEdu são atribuídas licenças Creative Commons ou GNU GPL (abertura legal). Além da versão final dos recursos são
disponibilizados os arquivos-fonte editáveis (abertura técnica).

ATENÇÃO – Nem todos os RED armazenados no ProEdu são REA. Verifique as permissões de uso do
recurso, conforme demonstrado no Capítulo 5 e nas Licença de uso do conteúdo do ProEdu.
4
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3. Página inicial
No TOPO DA PÁGINA inicial do Repositório (Figura 6) estão os MENUS SUPERIORES .
Logo abaixo, a FERRAMENTA E BUSCA LIVRE e os RECURSOS DE ACESSIBILIDADE . Tanto
os Menus superiores quanto os Recursos de acessibilidade podem ser visualizados durante
toda a navegação no site do Repositório.
Figura 6 – Página inicial – primeira parte
TOPO DA PÁGINA

MENUS SUPERIORES
RECURSOS DE
ACESSIBILIDADE

FERRAMENTA DE
BUSCA LIVRE
BUSCA AVANÇADA
Fonte: Página inicial do Repositório ProEdu

As informações e funções presentes nos MENUS SUPERIORES são detalhadas no Capítulo 4. A seguir, encontra-se a FERRAMENTA E BUSCA LIVRE , que permite recuperar um
recurso educacional por qualquer palavra ou expressão do título, do assunto, pelo nome do
autor (na ordem direta – ex.: João da Silva Santos – ou inversa – ex.: Santos, João da Silva), ou
por qualquer outro campo (metadado) informado durante a descrição. Abaixo é fornecido o
link para BUSCA AVANÇADA , que permite refinar a pesquisa, trazendo resultados mais precisos. As possibilidades de busca e os filtros de pesquisa são explorados no Capítulo 5.
Os recursos de acessibilidade são o VLIBRA e o MENU DE ACESSIBILIDADE . O VLibras foi produzido pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, em parceria
com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com o objetivo de melhorar o acesso das
pessoas surdas às plataformas digitais (VLIBRAS, [2020?]). É composto por ferramentas computacionais de código aberto que viabilizam a tradução de conteúdos digitais (texto, áudio e
vídeo) para Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Assim, por meio de um clique no símbolo
é possível acionar um avatar de inteligência artificial tradutor de Libras (Figura 7).
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Figura 7 – Avatar tradutor de LIBRAS

Este menu permite alterar a posição do avatar
na tela, o grau de transparência, consultar o dicionário e informações
sobre o VLibras.

Fechar o VLibras

Feedback do usuário sobre a qualidade da tradução do avatar

Opção de alteração do
gênero do avatar (M/F)

Ocultar o texto correspondente à tradução
realizada
Dá início ou recarrega a
tradução
Altera a velocidade da
tradução
Fonte: Página do Repositório ProEdu

Já o MENU DE ACESSIBILIDADE (Figura 8), visível a partir de um clique no símbolo

,

fornece diversas opções de visualização voltadas às pessoas com baixa visão.
Figura 8 – Menu Acessibilidade
(CRTL+U)

Possibita ajustar o constraste da tela, tamanho
da fonte, espaçamento
entre caracteres de textos, entre outras funcionalidades.

Fonte: Página do Repositório ProEdu
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Deslizando a barra de rolagem da Página inicial é possível visualizar algumas indicações automáticas de conteúdo (Figura 9), que variam de acordo com os dados de uso coletados durante a navegação no Repositório. Essas indicações são viabilizadas pelo sistema de
recomendação desenvolvido para o ProEdu, que dispensa a realização de login.
Figura 9 – Recomendação de conteúdo

Fonte: Página inicial do Repositório ProEdu

Abaixo são apresentadas as 12

(Figura 10) sob as quais estão classificados

os recursos educacionais. Essas correspondem às 10 Naturezas de Mídia (Comunidades),
com acréscimo das categorias JOGOS e MATERIAIS ACESSÍVEIS , para facilitar a recuperação pelo tipo do recurso. A busca de recursos por categoria será demonstrada no Capítulo 5.
Figura 10 – Agrupamento dos recursos educacionais por categoria

Fonte: Página inicial do Repositório ProEdu
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4. O Repositório
No menu SOBRE (Figura 11) está concentrado tudo que diz respeito ao Repositório e
seu funcionamento, incluindo:
4.1 Apresentação Geral (Seção 4.1)
4.2 Termos e Licenças (Seção 4.2)
4.3 Manuais e Guias (Seção 4.3)
4.4 Recomendações/Orientações (Seção 4.4)
4.5 Contato (Seção 4.5)
Figura 11 – Menus do Topo da Página

Fonte: Página inicial do Repositório ProEdu

14

O site do Repositório (Figura 12) é responsivo, ou seja, suas páginas se adaptam a
todos tamanhos de tela, de desktop a dispositivos móveis, como smartphones (celulares) e
tablets (FRANÇA, 2015).
Figura 12 – Site do Repositório

Fonte: Página de login do Repositório ProEdu.

4.1 Apresentação Geral
O vídeo (Figura 13) disponibilizado nesta seção fornece uma visão geral do Repositório, com informações sobre seus objetivos, abrangência territorial, licença padrão de compartilhamento, público alvo, possibilidade das instituições integrantes da Rede EPT disponibilizarem e compartilhar sua produção educacional, validação de conteúdo através dos selos,
entre outras.
Figura 13 – Vídeo de apresentação do Repositório ProEdu

Fonte: Página de login do Repositório ProEdu
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Nesta área também são fornecidas informações sobre a demanda originária do Repositório, sua finalidade, as instituições envolvidas em seu desenvolvimento, além dos diferenciais e serviços oferecidos pelo mesmo.

4.2 Termos e Licenças
Os Termos de uso do Repositório ProEdu, assim como as Licenças de uso do conteúdo são instrumentos normativos que instituem as regras de funcionamento do Repositório e as condições para utilização do conteúdo por ele disponibilizado, a serem respeitadas por seus usuários6. Os dois documentos são disponibilizados para download. Os
TERMOS DE USO DO REPOSITÓRIO são apresentados também na própria página, na seção

Sobre >> Termos e Licenças, conforme a Figura 14.
Figura 14 – Termos de uso do Repositório ProEdu

Fonte: Página Termos e Licenças do ProEdu

Para visualizar o conteúdo de cada uma das 17 seções basta clicar no sinal de (ao lado
da seção) e o texto correspondente será exibido. Para exemplificar como ocorre a expansão das

6
Entende-se como usuário qualquer pessoa que acesse o domínio proedu.rnp.br para pesquisa e utilização de
seu acervo ou para inclusão de recursos educacionais no mesmo.
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seções, apresenta-se abaixo um recorte do item 2. Licenças de Uso do Conteúdo no ProEdu (Figura 15). O texto desse item não corresponde integralmente às orientações presentes no
documento Licença de uso do conteúdo, portanto não dispensa a consulta ao mesmo.

Figura 15 – Licenças de uso do conteúdo

Fonte: Página Termos e Licenças do ProEdu

As seções 15, 16 e 17 dos TERMOS DE USO são dedicadas a informar sobre os documentos que devem acompanhar o depósito do recurso educacional no Repositório. O licenciamento dos recursos prevê o preenchimento e observação dos termos por diferentes
atores envolvidos nos processos de produção, submissão ou uso dos recursos educacionais.
A Figura 16 demonstra essa destinação.
Figura 16 – Destinação dos Termos do Repositório

Fonte: Documentação do Projeto ProEdu
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• Termo de licenciamento: assinado pelos autores da obra com a finalidade de autorizar
a disponibilização no Repositório e o uso do recurso de acordo com a licença atribuída
por ele.
• Termo de autorização para uso de imagem e voz: assinado por aqueles que tiveram
sua imagem ou voz expostas na obra (recurso educacional).
• Termos de cessão e concessão de direitos autorais: pela assinatura desses termos os
autores do recurso cedem ou concedem ao MEC, conforme o caso, os direitos patrimoniais de exploração da obra.

4.3 Manuais e Guias
Para cada perfil de usuário do ProEdu existe um guia ou manual específico. Entretanto, o mesmo usuário pode exercer diferentes papéis em momentos distintos e, desse modo,
necessitar consultar mais de um guia ou manual. Por exemplo, um professor ou gestor pode
utilizar o Guia do usuário do ProEdu (destinado aos três perfis: aluno, professor/autor ou
gestor) quando necessitar localizar um recurso educacional no Repositório, ou quando desejar ter uma visão geral sobre as normativas e orientações que regem sua utilização ou de
seu conteúdo. Todavia, autores ou gestores também podem exercer o papel de cadastrador
e assim fazer uso do Manual de cadastramento de recursos no ProEdu. A Figura 17 ilustra
essas relações.
Figura 17 – Perfis de usuário e utilização dos Manuais e Guia

Fonte: Elaborado pela autora a partir da documentação do Projeto ProEdu
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Desse modo, encontram-se disponíveis para download em Sobre >> Manuais e guias
(Figura 18) os seguintes instrumentos de orientação:
• Guia do Usuário do ProEdu;
• Manual de Produção de Recursos Educacionais Abertos;
• Manual de Direitos Autorais;
• Manual dos Gestores Institucionais do ProEdu (em elaboração);
• Manual de Cadastramento de Recursos no ProEdu.
Figura 18 – Manuais e guias do Repositório ProEdu

Fonte: Página Sobre >> Manuais e guias

4.4 Recomendações/Orientações
Esta seção relaciona alguns documentos norteadores da Educação Profissional e Tecnológica utilizados como base para a arquitetura da informação no Repositório (Figura 19),
são eles: Áreas de Conhecimento da CAPES; Currículo Referência; Catálogo Nacional de
Cursos Técnicos; Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia. Além desses, está
disponível a Recomendação Técnica de Acessibilidade em Recursos Educacionais Digitais,
para auxiliar o preenchimento dos metadados nos casos em que o material possui recursos
de acessibilidade.
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Figura 19 – Recomendações utilizadas pelo ProEdu

Fonte: Página Sobre >> Recomendações/Orientações

4.5 Contato
Esta seção exibi um formulário de contato com a Central de Atendimento do Repositório para envio de dúvidas, sugestões ou críticas. Além disso, os telefones de contato com a
Central podem ser consultados no rodapé das páginas durante a navegação no ProEdu.

4.6 Menu recursos educacionais
Funcionalidade de navegação apresentada na Seção 5.4.
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5. Como encontrar recursos no ProEdu
No ProEdu você pode encontrar conteúdo didático de três maneiras. Através da
FERRAMENTA E BUSCA LIVRE – apresentada na Seção 5.1 – é possível recuperar um recurso

por qualquer palavra utilizada em algum campo de metadados durante sua catalogação. Já
se você tem definida a categoria (ou natureza de mídia) do material e o período de interesse,
mas não está buscando um recurso específico, a melhor opção é a BUSCA AVANÇADA –
como vemos na Seção 5.2. A terceira opção de busca é por

e eixo tecnológi-

co. Essa forma de busca recupera recursos de uma categoria específica (tipo de mídia) e
permite refinar a busca pelo eixo tecnológico (Coleção ou área temática) desejado – conforme demonstrado na Seção 5.3. Além disso, é possível navegar pelo ProEdu ordenando
os recursos educacionais por diferentes critérios, listados no Menu superior – Recursos
Educacionais. As possibilidades de ordenação são descritas na Seção 5.4. Finalmente, na
Seção 5.5 são apresentadas as informações disponibilizadas no Registro simples e no Registro completo de cada material.
5.1 Busca Livre
A FERRAMENTA E BUSCA LIVRE (Figura 20), próxima ao TOPO DA PÁGINA , possibilita recuperar o conteúdo do Repositório por qualquer termo (palavra ou expressão) utilizado
na descrição do recurso educacional. Isso inclui parte do nome do autor (sobrenome, prenome) ou do título, assunto, área do conhecimento explorada, tipo de mídia, entre outros.
Figura 20 – Ferramenta de busca livre
TOPO DA PÁGINA

FERRAMENTA DE
BUSCA LIVRE

Fonte: Página inicial do Repositório ProEdu

É a forma mais indicada para quem ainda não tem plenamente delimitado o recurso educacional desejado, visto que a FERRAMENTA E BUSCA LIVRE lista todos resultados
relacionados ao termo informado. A seleção dos que forem pertinentes pode ser realizada
posteriormente, analisando a relevância de cada item ou aplicando os filtros disponíveis.
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Também é a forma mais rápida de recuperar um recurso específico do qual temos pelo
menos um dos dados de identificação precisamente definido (título, autor etc.).
Assim, se você procura por conteúdos relacionados, por exemplo, ao “bolsa formação” ,
sem ter título, autor ou tipo de mídia definidos, basta informar esse termo para obter o resultado apresentado abaixo (Figura 21).
Figura 21 – Resultado da busca livre pelo termo “bolsa formação”

Fonte: Resultado de pesquisa no Repositório ProEdu

Conforme visualizamos na Figura 21, a pesquisa retornou 1022 resultados relacionados ao termo “bolsa formação” , os quais foram ordenados alfabeticamente por título
(de forma ascendente).
O número de itens recuperados pode ser reduzido por meio da aplicação dos filtros
(por categoria ou por recurso de acessibilidade contemplado pelo material). No exemplo
em tela, avista-se o menu que permite filtrar os resultados pela categoria do recurso. Desse
modo, você pode recuperar apenas recursos pertencentes a uma categoria específica.
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Além desse filtro, o menu lateral permite alterar o critério utilizado na ordenação
dos resultados. Através da opção

é possível ordenar por data de sub-

missão e por outros dados do documento além do título. O número de
exibidos por página também pode ser alterado. Já a opção

possibili-

ta filtrar apenas materiais que contemplem determinado recurso de acessibilidade, de
acordo com aqueles estabelecidos pelos seis selos de validação previstos no documento
Recomendação Técnica de Acessibilidade em Recursos Educacionais Digitais.
Digamos agora que você soubesse inicialmente que deseja utilizar o recurso
Bolsa-Formação – Manual do SISTEC , de autoria de Pollyana Medeiros (primeiro resultado listado na busca livre) e que já detenha os dados da referência (título e autor).
Nesse caso também a FERRAMENTA E BUSCA LIVRE é a forma mais rápida de localização
do recurso, como demonstrado nas Figuras 22 e 23.
Figura 22 – Busca livre por recurso específico

Fonte: Página inicial do Repositório ProEdu

Desse modo, informando apenas o primeiro nome da autora (principal) do conteúdo – (Pollyana)7 – e parte do título – (Manual SISTEC) , recupera-se o recurso desejado em um só processo (Figura 23).
Figura 23 – Resultado da busca por autor e parte do título

Fonte: Resultado de pesquisa no Repositório ProEdu
OBSERVAÇÃO: a opção pelo primeiro nome da autora ocorreu por sua grafia diferenciada, que facilitou a
identificação e recuperação do material.
7
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Portanto, a FERRAMENTA E BUSCA LIVRE é recomendada para duas formas de uso:
quando não há um tipo de recurso ou período claramente estabelecido; e quando os dados de identificação (referência) do material são conhecidos.

5.2 Busca Avançada
A BUSCA AVANÇADA (Figura 24) – disponível através do link posicionado abaixo da
FERRAMENTA E BUSCA LIVRE – é recomendada nos casos em que o usuário tem delimita-

da a categoria e o período dos recursos educacionais necessários.
Figura 24 – Link para Busca avançada

FERRAMENTA DE
BUSCA LIVRE

BUSCA AVANÇADA
Fonte: Página inicial do Repositório ProEdu

Assim, é possível obter maior agilidade na recuperação dos recursos, devido à disposição de todas as possibilidades para refinar e ordenar a pesquisa em uma mesma tela, como
visualizamos na Figura 25.
Figura 25 – Busca avançada

Fonte: Página de pesquisa do Repositório ProEdu
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Nessa tela (Figura 25) você indica o termo de busca e as preferências de exibição,
incluindo o critério de ordenação dos resultados (pode ser por título, data de publicação ou
, para que a lista de recursos que se enquadata de submissão). Depois basta clicar na
dram seja exibida.

5.3 Busca por categoria
Outra forma de otimizar a busca é selecionando uma das 12
de recursos
educacionais presentes na taxonomia do ProEdu, dispostas na Página inicial. A pesquisa por
categoria é útil para os usuários cuja a necessidade é por um tipo específico de recurso. As
categorias correspondem as 10 Naturezas de Mídia, com acréscimo de dois tipos, destacados em azul na Figura 25. As categorias adicionais surgiram diante da necessidade, informada
pelos usuários do Repositório, de filtrar materiais com algum recurso de acessibilidade, assim
como, jogos educacionais.
Utilizamos agora como exemplo uma professora cuja necessidade envolve descobrir
quais cursos disponibilizados no ProEdu poderiam suprir sua demanda.
Assim, esse poderá apenas adaptar o REA ao seu contexto, em vez de produzir um novo
curso (REA original). Com tal propósito, a professora deve selecionar a categoria – Curso
na Figura 26.
– conforme indicado pela
Figura 26 – Categorias de Recursos Educacionais do ProEdu

Fonte: Página de pesquisa do Repositório ProEdu

Então será direcionada à tela abaixo (Figura 27), onde poderá informar o assunto de
interesse e aplicar os filtros disponíveis.
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Figura 27 – Busca pela categoria Curso

Fonte: Página de pesquisa do Repositório ProEdu

No menu lateral da tela (Figura 28) é possível filtrar a busca por autor e por assunto.
Além de selecionar o eixo temático (tecnológico) e pesquisar por termo. A professora, que
averiguava a existência de cursos sobre Biblioteca Escolar, resolveu realizar a busca direto
pelo termo e obteve o seguinte resultado (Figura 29).
Figura 28 – Busca por curso pelo termo Biblioteca Escolar

Fonte: Página de pesquisa do Repositório ProEdu
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a professora foi direcionado a tela seguinte (Figura 29), onde
Após clicar em
e pode buscar mais dados sotomou conhecimento da licença de uso do recurso
bre o material, acessando o Registro completo (as informações constantes na descrição
completa são apresentadas na Seção 5.5), ou realizar o download desse material.
Figura 29 – Registro simples do curso Biblioteca Escolar

Fonte: Página do Repositório ProEdu

BASICAMENTE,
A Licença CC BY NC ND, atribuída ao recurso (Figura 29), é restritiva,
pois não permite obras derivadas. Portanto, não pode ser atribuída a um
REA (MALLMANN; MAZZARDO, 2020). Embora o ProEdu recomende a
utilização da Licença CC BY SA, respeita o direito do autor de licenciar o
recurso de forma diversa, desde que observadas as Licenças de uso do
conteúdo do ProEdu.

5.4 Navegação a partir do menu recursos educacionais
A partir do Menu RECURSOS EDUCACIONAIS (Figura 30) você pode navegar (ter os
recursos listados) por cinco critérios distintos:
a) Natureza de mídia e Eixos temáticos;
b) Data do documento;
c) Autores;
d) Título;
e) Assuntos.
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Figura 30 – Navegar por data, a partir do Menu Recursos Educacionais

Fonte: Página do Repositório ProEdu

Do mesmo modo que a busca por categoria e a busca avançada, essa modalidade é
indicada quando se tem em mente alguma característica do recurso, como: tipo de mídia,
primeira parte do título, apenas um sobrenome (recorrente no catálogo) do autor, ou,
como no exemplo da Figura 29, a data ou período em que o recurso foi publicado.
Assim, se a busca anterior for refeita (que pesquisou curso sobre Biblioteca Escolar)
no
utilizando a navegação por título e digitando apenas as três primeiras letras
campo indicado, obtém-se o seguinte resultado (Figura 31).
Figura 31 – Navegar por título em busca de recurso sobre Biblioteca

Fonte: Página do Repositório ProEdu
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BASICAMENTE,
O mesmo recurso pode ser recuperado por diferentes critérios de navegação, como autor, assunto, data e natureza de mídia (neste caso o
resultado equivaleria a pesquisa por categoria = curso).
Por essa razão, o critério de navegação deve ser definido de acordo com
os dados conhecidos (ou desejados) sobre o recurso educacional.

5.5 Descrição simples e completa
Os resultados listados, independente da modalidade de busca utilizada (Ferramenta de
busca livre, Busca avançada ou Busca por categoria), oferecem duas possibilidades de visualização do registro (descrição) do recurso: simples e completo.
Assim, caso algum dos itens listados pareça pertinente a sua necessidade, basta clicar
para ser direcionado ao Registro simples do respectivo material didático (Figura
em
32). Esse apresenta além do título, nome do primeiro autor e data de publicação, já visualizados na descrição inicial, as seguintes informações: selos de validação atribuídos ao recurso;
usos permitidos (informados através das licenças Creative Commons ou GNU GPL); breve
resumo e palavras-chave (assuntos); instituição solicitante e instituição responsável pela produção do recurso; demais autores; granularidade; área de conhecimento; idioma; tamanho do
recurso; link para a descrição completa.
Figura 32 – Descrição simples do recurso educacional

Fonte: Resultado de pesquisa no Repositório ProEdu
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Ao caderno temático (Figura 32) foi atribuída a Licença Pública Creative Commons do
tipo CC BY SA, conforme padrão recomendado nas Licenças de uso do conteúdo do ProEdu.
Os selos conferidos ao recurso utilizado como exemplo (Figura 32) indicam que o material foi validado quanto à acessibilidade e contempla quatro (dos seis selos de acessibilidade
do ProEdu): ledor de tela, audiodescrição, Libras e legendagem, respectivamente. Para saber
mais sobre Selos de Acessibilidade do ProEdu consulte a Recomendação Técnica de Acessibilidade em Recursos Educacionais Digitais.
Com o objetivo de estabelecer o controle da qualidade dos REA desde sua origem, foi
elaborado pelo ProEdu o Projeto Educacional do Curso de Desenvolvimento de REA com
Acessibilidade para Rede EPT. Esse curso estabelece como parte do ciclo de produção de
REA acessível uma matriz de design instrucional que contempla as verificações necessárias
para atribuição dos selos de validação da qualidade. Dessa forma, o Curso habilita as instituições produtoras de REA a atribuírem os selos de validação de qualidade apresentados na
Figura 33 (RELATÓRIO..., 2020).
Figura 33 – Selos de validação de qualidade

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Acervo do Projeto ProEdu

BASICAMENTE,
As instituições integrantes da rede EPT com capacidade de produção
instalada podem certificar, inicialmente, a qualidade de seus recursos,
desde que atendidos alguns pré-requisitos. Porém, a validação feita pela
própria instituição que produziu o recurso pode ser posteriormente auditada pela SETEC ou por consultor ad hoc indicado pela mesma.
A opção Registro s imples, exibida ao final do registro simples, permite visualizar as seguintes informações adicionais sobre o recurso: eixo tecnológico; curso; disciplina9; disciplina
do currículo de referência10; status (versão); outros responsáveis pelo conteúdo (designer,
editor, revisor, publicador etc.); instituição validadora; e data em que o registro foi revisado.
Na Figura 34 visualizamos o Registro completo do caderno temático Edição e mixagem de
som, onde foram destacados os dados visíveis somente na descrição completa.
NÃO CONFUNDA validação científica e de conteúdo com revisão textual e linguística do material.
O campo disciplina é preenchido conforme definição da instituição produtora do recurso educacional..
10
campo disciplina do Currículo Referência deve ser preenchido de acordo com a padronização da nomenclatura das disciplinas desenvolvida no Currículo Referência.
8
9
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Figura 34 – Descrição completa do recurso educacional

Fonte: Resultado de pesquisa no Repositório ProEdu
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Assim, os metadados11 utilizados para descrever o recurso educacional durante a submissão (cadastramento) possuem duas funções importantes.
Permite ao usuário interessado em determinado material explorar seu Registro completo e obter informações sobre: a origem e o propósito educacional (disciplina, conteúdos) do recurso; o envolvimento de outros especialistas (além dos autores) na produção do recurso, como o editor de áudio e vídeo em um recurso multimídia, por exemplo;
relativas à validação do recurso por uma instituição etc.
Possibilita a recuperação dos recursos educacionais armazenados no Repositório: por
meio da aplicação de filtros de busca e navegação, por exemplo, o caderno temático (Figura
35) poderia ser recuperado pelo Eixo Tecnológico PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN ; ou
utilizando a Ferramenta de busca livre, a partir de qualquer informação que conste na
descrição, como por exemplo, o nome de um dos designers.

“Metadados: Dados estruturados que provém informação sobre um ou mais aspectos de outros dados.” (ROCHA et al., 2019, p. 9). Os metadados “[...] descrevem os dados informando sobre PROVENIÊNCIA, ORIGEM,
PROPÓSITO, AUTORES, INSTITUIÇÕES, DATAS, LICENÇAS, DETALHES TÉCNICOS.” (SALES; SAYÃO, 2019,
p. 11).
11
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