
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROEDU 

REPOSITÓRIO PARA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL   E TECNOLÓGICA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROJETO EDUCACIONAL DO CURSO DE DESENVOLVIMENTO 

DE REA COM ACESSIBILIDADE PARA REDE EPT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             Pelotas 
                                                        Maio de 2020 



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 

SILVA, F. B. Projeto Educacional do Curso de Desenvolvimento de REA com 
acessibilidade para Rede EPT. Pelotas: IFSUL, 2020. 

 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) 
 

Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bl. “L” - 4º Andar, 
Brasília - DF - 70047-900 Telefone: (61) 2022-8618 
Site: http://portal.mec.gov.br 
 
 
Coordenador Geral:  
Raymundo Carlos Machado Ferreira Filho 

 

Professores-autores 
Luis Otoni Ribeiro 
Margarete Antunes 
Marchiori Quevedo 
Lisandra Guterres 
Alessandra dos Santos 
Catarina Prestes 
Thiago Barros 
Marilia Lima 
Kelson da Costa 
Fabiane Beletti da Silva 
Raymundo Ferreira Filho 
Juliano Lisbôa Gruppelli 
Tiago Primo 
Bruna Gugliano 
Cassandra Joye 

Revisão Pedagógica 
Margarete Antunes 
Cassandra Joye 

 
Revisão  Linguística 
Marchiori Quevedo 

 
Design educacional 
Fabiane Beletti da Silva 

 
Diagramação 
Ariane da Silva Behling 

 
 
 
 
Dados Sobre a Obra 

 

 
 

Produzido pelos Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Sul-rio-grandense, Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte e Instituto Federal do Ceará 

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Atribuição-NãoComercial-Compartilha-
Igual 4.0 Internacional. Para ver uma cópia desta licença, visite 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pt. 

 

Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. 
Rede profissional e tecnológica. Repositório para a Educação Profissional e Tecnológica. 

SILVA, F. B. Projeto Educacional do Curso de Desenvolvimento de REA com 
acessibilidade para Rede EPT. Pelotas: IFSUL, 2020. 

21 p. 

1. Projeto Educacional. 2. Projeto Instrucional. 
3. Planejamento. I. Projeto Educacional do Curso de Desenvolvimento de REA com 
acessibilidade para Rede EPT. 

http://portal.mec.gov.br/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pt


 
 
 

SUMÁRIO 

1. Introdução ................................................................................................................. 6 

2. Demanda de Aprendizagem ..................................................................................... 6 

3. Análise do contexto da EPT ..................................................................................... 6 

4. Inferências ................................................................................................................... 8 

5. Análise do público-alvo............................................................................................ 10 

6. Inferências ................................................................................................................. 11 

7. Objetivo Geral ........................................................................................................... 12 

8. Objetivos Específicos .............................................................................................. 13 

9. Solução ...................................................................................................................... 14 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“O trabalho com educação a distância traz 

no seu núcleo uma questão fundamental 

que diz respeito à comunicação docente. O 

processo ensino-aprendizagem se dá 

numa relação comunicativa e sua 

realização efetiva depende do caráter 

dessa comunicação” 

(RIOS, 2004). 
 
 

 
“Todos os que vão elaborar cursos nas 

redes digitais devem ter consciência de que 

professores e alunos são seres sociais que 

aprendem melhor em um sistema 

cooperativo, baseado em trocas de 

informações e opiniões e no trabalho 

coletivo” (KENSKI, 2003). 



 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Proedu é um repositório de recursos educacionais abertos (REA) voltado à 

Rede de Educação Profissional e Tecnológica (Rede EPT). A função primordial do 

Proedu é armazenar e disponibilizar a memória da construção dos REA, socializando 

o conhecimento, as estratégias didáticas e as atividades presentes nessas 

produções. 

Considerando a necessidade de desenvolvimento de conteúdo acessível para 

pessoas com deficiência, o Proedu irá disponibilizar uma qualificação, na modalidade 

a distância, para todos os núcleos de design educacional da Rede. Tal curso justifica-

se em virtude de ensejar o atendimento às recomendações de disponibilização de 

conteúdo aberto a todas as pessoas. A oferta de materiais que não sejam 

excludentes requer alterações significativas no processo de desenvolvimento, desde 

o planejamento à edição final. 

Na sequência deste documento serão detalhadas a demanda de aprendizagem, 

análise do contexto, do público-alvo e dos objetivos de aprendizagem bem como a 

apresentação da estrutura do curso.  

 

2. DEMANDA DE APRENDIZAGEM 

 

Uma demanda de aprendizagem é uma necessidade de construção de 

conhecimentos, demonstrada por uma pessoa ou grupo. Tal demanda mobiliza uma 

capacidade institucional de planejamento e desenvolvimento de Recursos 

Educacionais Abertos (REA) com recursos de acessibilidade para pessoas com 

deficiência, em conformidade com as políticas de uso do Proedu, com foco na 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT). 

 

3. ANÁLISE DO CONTEXTO DA EPT 

A necessidade de capacitação para planejamento e desenvolvimento de REA 

com recursos de acessibilidade, em conformidade com as políticas de uso do Proedu, 

está presente na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (Rede EPT).  

Até 2019 estavam contabilizadas 661 unidades de EPT no Brasil.  O mapa com 

as respectivas instituições pode ser acessado pelo link a seguir: mapa da Rede de 

EPT. 

 

http://portal.mec.gov.br/rede-federal-inicial/instituicoes
http://portal.mec.gov.br/rede-federal-inicial/instituicoes


 

O grupo de trabalho do Projeto Proedu, atualmente na terceira fase de 

execução, propõem-se a planejar, desenvolver e implementar uma qualificação para 

suprir a necessidade de aprendizagem deste projeto. O Proedu conta com a 

articulação de três institutos federais e uma universidade (Instituto Federal Sul-rio-

grandense, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Instituto Federal do Ceará e 

Universidade Federal de Pelotas), com pesquisadores de várias áreas, bolsistas de 

vários níveis de titulação e diversos trabalhos de conclusão de curso, dissertações e 

teses relacionadas aos processos e metas da Fase 3 de desenvolvimento do Projeto.  

 

A necessidade de qualificação da Rede EPT para planejamento e 

desenvolvimento de REA com acessibilidade se deve ao fato do aumento do número 

de alunos com deficiência nas redes regulares de ensino (Inep, 2018), tendo em vista 

a legislação vigente que estabelece o direito à educação da pessoa com deficiência, 

assegurando “sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao 

longo de toda a vida” (BRASIL, 2020). E ainda a política de disseminação dos 

materiais didáticos elaborados e validados para os Cursos de Formação Profissional 

de nível técnico promovida através do Proedu, motivando a Rede EPT a disponibilizar 

todos os REA com financiamento público para toda a comunidade. Logo torna-se 

necessário contemplar estas duas necessidades de formação para planejar e 

desenvolver REA com acessibilidade e aptos a integrar o acervo do Proedu.  

 

A qualificação deverá ser realizada a distância no ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) Moodle, tendo em vista a larga utilização do Moodle pela Rede 

EPT. Os alunos terão acesso a partir dos computadores das suas instituições. O 

prazo para planejamento e implementação são adequados sem considerarmos a 

produção audiovisual de maior qualidade. Sendo o curso autoinstrucional o tempo 

para percorrer os processos de aprendizagem da solução são de organização 

particular.  

 

Como restrição de desenvolvimento e implementação da qualificação pode-se 

citar a ocorrência da Pandemia do Coronavírus, pois dependendo do período de 

confinamento a que as instituições e população em geral forem submetidos, os prazos 

para entrega dos REA e AVA podem sofrer alterações. 

Em se tratando de questões culturais podemos levantar x aspectos: 

● cultura de produção de REA com recursos de acessibilidade pouco 

disseminada no Brasil, resultando na dificuldade de organização do 



 

planejamento, composição e gestão de equipes que deem conta dos fluxos de 

produção para REA acessíveis; 

● dificuldade de produção de REA com linguagem adequada aos seus 

públicos, pois professores-autores produzem conhecimento para um público de 

educação profissional com linguagem acadêmico-científica.  

 

4. INFERÊNCIAS 
● A instrução será a distância e ocorrerá através do AVA Moodle. Os alunos 

terão acesso a partir dos computadores de suas instituições de origem. 

● Será desenvolvida pelo grupo de trabalho do Proedu, mas a qualificação será 

autoinstrucional. 

● Considerando a especificidade do tema que será tratado na qualificação é 

pouco provável que existam REA que possam ser aproveitados.  

● O desenvolvimento poderá ser afetado devido a atual situação da pandemia do 

coronavírus. Sendo o curso autoinstrucional, o público-alvo percorrerá as 

atividades de forma individual, de acordo com sua disponibilidade de tempo.  

● As políticas de uso do repositório deverão ser tratadas em módulo específico, 

ressaltando a importância de cumprir padrões mínimos de qualidade para 

submissão ao Proedu bem como a necessidade de tornar pública a produção 

de REA financiados com recursos públicos. 

● Os aspectos relacionados ao uso da linguagem de professores-autores deverá 

ser reforçado na formação. 

● Os fluxos de produção de REA acessíveis deverão ser bem detalhados. 

 

5. ANÁLISE DO PÚBLICO-ALVO 
 

Prioritariamente a qualificação se destina a equipes ou núcleos de produção de 

REA e implementação de AVA para Rede EPT que ainda não tenham consolidado em 

suas rotinas o planejamento e a produção de REA com recursos de acessibilidade 

para pessoas com deficiência. As equipes podem ser compostas por diversos 

profissionais: professores-autores, designers instrucionais e gráficos, 

desenvolvedores, programadores, videomakers, roteiristas, técnicos de som, 

revisores pedagógicos e linguísticos, entre outros. Porém a formação será ofertada de 

forma pública e gratuita e poderá atingir profissionais da educação em qualquer 

instância.  

O público-alvo possui experiência em EaD no sentido da produção de cursos 

para esta modalidade, o que não garante o bom desempenho de todos os integrantes 



 

da equipe ao navegar e realizar as atividades da formação no Moodle.  

 

Já com relação às habilidades no campo da informática, em geral profissionais 

técnicos como designer, programadores, desenvolvedores, videomakers, entre outros 

possuem domínio sobre softwares específicos para realização de suas atividades, 

porém professores-autores podem manifestar alguma dificuldade no uso de softwares 

específicos. 

Os participantes da formação possuem conhecimentos acerca da produção de 

REA e estruturação de AVA, em níveis diferentes, considerando suas atribuições 

técnicas. Todavia no que tange à utilização de recursos de acessibilidade para REA 

supõem-se a necessidade de formação detalhada considerando todos os aspectos do 

planejamento, desenvolvimento e disponibilização destes REA.  

Considerando a pluralidade do público-alvo, já que a qualificação se destina à 

profissionais produtores de conteúdo da Rede EPT, todos os REA deverão 

contemplar os recursos de acessibilidade para o máximo de deficiências, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.  

Sendo a qualificação destinada preferencialmente para profissionais que 

produzem conteúdo para Rede EPT e considerando a abrangência nacional da 

qualificação não é possível garantir que as instituições irão proceder da mesma 

forma, pois cada uma terá autonomia para gestar a qualificação com seus núcleos de 

produção. Logo, convém organizar um cronograma de estudos que leve em conta o 

estudo para além do seus horários de trabalho.  

Com nível sócio-econômico de regular a bom, considerando a possibilidade de 

bolsistas atuarem nas equipes. Sendo prudente garantir acesso ao curso em 

laboratório disponibilizado pela instituição, caso exista dificuldade de acesso à internet 

de qualidade e computadores para percorrer as trilhas da qualificação. Mesmo com 

acesso à internet banda larga garantido pela instituição deve-se prever a oferta de 

REA em formatos alternativos, considerando as particularidades de acesso do 

público-alvo como: arquivos em versões mais simples para internet limitada e 

arquivos em versões para pessoas com deficiência.  

 

 

 
 

 

 

 
 



 

6. INFERÊNCIAS 

 

• Pré-requisitos de entrada: 

» conhecimento básico sobre produção de materiais didáticos; 

» conhecimentos básicos de informática. 
 

• Estilo de linguagem: diversificada, contemplando, no mínimo, o uso de 

audiovisual (com alta e baixa resolução), textos em diferentes formatos e níveis de 

interatividade (epub, PDF), imagens ilustrativas como mapas mentais ou infográficos (em 

alta e baixa resolução), garantindo o acesso independentemente da qualidade da internet. 

Ainda nesse quesito, é necessário garantir a apresentação do material em Libras e com o 

recurso da audiodescrição nos casos previstos pela Recomendação Técnica de 

Acessibilidade do Proedu. 

 

• Terminologias: baseadas no estudo em andamento. 

 

• Metodologias de ensino mais adequadas: 

» Microlearning: por ser amplamente utilizada no meio corporativo, supõe-se 

que seja adequada para profissionais que terão de qualificar-se a fim de melhorar 

produtividade e qualidade dos serviços prestados, ao mesmo tempo em que 

desenvolvem suas atividades laborais. 

 

• Material de apoio: tutoriais para bom uso do moodle, tutoriais de edição de 

vídeo e áudio em software livre, tutoriais para desenvolvimento de mapas mentais e 

infográficos. Não será necessária a aquisição de nenhum material. 

 

• Agrupamento dos alunos: individual considerando o caráter autoinstrucional. 

 

7. OBJETIVO GERAL 

 
O objetivo geral deste projeto será apresentado a partir da definição de quatro 

elementos, a saber: a audiência, o comportamento (esperado), as condições e a 

avaliação. 

 
Audiência: profissionais dos núcleos de produção de conteúdo destinado a 

educação profissional e tecnológica. 

Comportamento: deverão ser capazes de produzir REA com acessibilidade e 

disponibiliza-los no repositório Proedu. 

Condições: os alunos terão acesso a uma qualificação na modalidade EaD em 

formato autoinstrucional. Pode-se supor que os alunos terão acesso ao ambiente da 

formação na própria instituição, já que integram núcleos de produção de conteúdo e 

possivelmente possuem laboratório equipado para acessar a qualificação no Moodle. 

Avaliação: as evidências de um bom desempenho serão confirmadas a partir 

da presença do aluno no Moodle e da realização de um quiz ao término dos 

processos de aprendizagem. 

 



 

Profissionais dos núcleos de produção de conteúdo destinado a 

educação profissional e tecnológica, deverão ser capazes de produzir REA com 

acessibilidade e disponibiliza-los no repositório Proedu.  Os alunos terão 

acesso a uma qualificação na modalidade EaD em formato autoinstrucional. 

Pode-se supor que os alunos terão acesso ao ambiente da formação na própria 

instituição, já que integram núcleos de produção de conteúdo e possivelmente 

possuem laboratório equipado para acessar a qualificação no Moodle.  As 

evidências de um bom desempenho serão confirmadas a partir da presença do 

aluno no Moodle e da realização de um quiz ao término dos processos de 

aprendizagem.  

 

Audiência - Comportamento - Condições - Avaliação 

 

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
TIPO DE 
APRENDIZAGEM OU 

CONHECIMENTO 

Objetivo específico 1: identificar a estrutura da qualificação e a 

navegação no Moodle 

 
Discriminações 

Objetivo específico 2: entender a estrutura, funcionamento e 

atribuições do Proedu 

Conceitos e 
Discriminações 

 
Objetivo específico 3: realizar processo de busca no Proedu 

 
Procedimentos 

Objetivo específico 4: compreender as políticas de uso do 

Proedu 

 
Conceitos 

Pré-requisito 4.1: conhecer as Políticas de Uso dos 
Materiais disponíveis no ProEdu 

 
Conceito 

Pré-requisito 4.2: realizar o ciclo de cadastramento 
dos materiais no ProEdu 

Conceito e 
Procedimentos 

Objetivo específico 5: identificar os fluxos de produção de REA 

com recursos de acessibilidade 

Conceito e 
Procedimentos 

Pré-requisito 5.1: compreender os principais 
conceitos relacionados à acessibilidade 

 
Conceitos 



 

Pré-requisito 5.2: estudar a linguagem adequada para 
cursos da Rede de EPT (Linguagem escrita) 

 
Estratégias cognitivas 

Pré-requisito 5.3: compreender e aplicar os recursos 
de acessibilidade na produção de REA 

Conceito e 
Procedimentos 

Pré-requisito 5.4: identificar os fluxos de produção de 
REA das seguintes mídias do Proedu: textos 
eletrônicos, vídeos, animações, imagens e áudios 

Conceito e 
Procedimentos 

Objetivo Específico 6: operar a ferramenta para 

desenvolvimento de projetos educacionais 

 
Procedimentos 

Objetivo Específico 7: operar a ferramenta de gestão da 

produção de recursos educacionais abertos 

 
Procedimentos 

Objetivo Específico 8: promover a cultura de produção de REA 

com acessibilidade. 

 
Atitudes 

 

9. SOLUÇÃO 

 
Descrição: Curso de Produção de REA a distância e autoinstrucional com base em 

trilha 

de microlearning 

 
Tempo de duração: o público-alvo percorrerá as atividades (trilha) de forma 

individual, de acordo com sua disponibilidade de tempo e ritmo. 

 
Agrupamento: individual considerando o caráter autoinstrucional. 

 
Pré-requisitos de entrada: 

• conhecimento básico sobre produção de materiais didáticos; 

• conhecimentos básicos de informática. 

 
Pré-requisitos tecnológicos: computadores com acesso à internet, 

disponibilizados pela instituição de origem dos alunos. Os alunos poderão acessar o 

curso de suas residências, caso possuam computadores com acesso à internet. 

 
Elementos motivacionais: uso de técnica de gamificação nativa do Moodle 
(emblemas). 

 
Material de apoio: tutoriais para bom uso do moodle, tutoriais de edição de 

vídeo e áudio em software livre, tutoriais para desenvolvimento de mapas mentais e 

infográficos. 

 



 

Matriz de DI: Curso de Produção de REA a distância e autoinstrucional com base em microlearning 
 

Objetivos 
Específicos 

Módulo Subobjetivos Conteúdos Recursos Atividades Avaliação 

Identificar a 
estrutura da 
qualificação e a 
navegação no 
Moodle 

Ambientação no 
Moodle  

Conheça o Moodle do 
Proedu. 

Vídeo de apresentação com captura de 
tela e narração. 
 
Versão do tutorial em PDF. 
 
Tutoriais complementares CPTE 

 

Os alunos serão 
avaliados, ao término 
do curso, a partir de 
uma série de quiz com 
os principais temas 
abordados no curso. 
Os quiz estarão 
dispostos ao término 
de cada Módulo. 

Entender a 
estrutura, 
funcionamento e 
atribuições do 
Proedu 

Conheça o 
Proedu 

 

O que é o Proedu? 
Qual sua função na Rede 
de EPT?  
Qual é a arquitetura da 
informação no repositório? 

Vídeo de apresentação (Estilo da 
animação do Paulista) do Proedu (2min). 

 

Realizar processo 
de busca no 
Proedu 

Processo de 
busca no Proedu 

 

Aproveite todos os recursos 
do Proedu ao máximo. 
 
Guia de Busca de REA no 
ProEdu 

Apresentação da hierarquia da 
informação do Proedu em formato de 
vídeo com captura de tela e narração. 
 
Produzir: 
Vídeo de apresentação 
Tutorial de busca do REA com narração e 
captura de tela 
Guia de Busca de REA no Proedu em 
PDF  

 

Compreender as 
políticas de uso do 
Proedu 

Políticas de uso 
do Proedu: 
Licenças 
Ciclo de 
Cadastramento 

Demonstrar as 
Políticas de Uso 
dos Materiais 
disponíveis no 
Proedu 

Quais os tipos de licenças 
dos materiais do Proedu? 
 
Quais as políticas de uso 
do Proedu? 

Vídeo de apresentação 
Manual dos termos de uso 
Manual Licenças de uso 
Manual Direitos Autorais 

 
 
 
 
 
 
 

Demonstrar o 
ciclo de 
cadastramento 
dos materiais no 
Proedu 

Como submeter REA no 
Proedu? 

Tutorial de submissão dos REA com 
captura de tela e narração 

Prática de 
submissão de 
REA no Proedu. 



 

Objetivos 
Específicos 

Módulo Subobjetivos Conteúdos Recursos Atividades Avaliação 

Compreender a 
produção de REA 
com acessibilidade 

Produção de REA 
com 
acessibilidade 

Compreender os 
principais 
conceitos 
relacionados à 
acessibilidade 

Introdução: conceitos 
básicos de acessibilidade e 
mídias do Proedu que 
serão detalhadas 
 

Vídeo de apresentação. 
 
Texto em PDF com os principais 
conceitos relacionados à acessibilidade 
(recorte da recomendação de 
acessibilidade do Proedu). 

 

Estudar a 
linguagem 
adequada para 
cursos da Rede 
de EPT (escrita). 

Linguagem: escrita Vídeo de apresentação (2min). 
 
Manual de recomendação da linguagem 
aos professores - autores. 

 

Compreender e 
aplicar os 
recursos de 
acessibilidade 
na produção de 
REA 

Recursos de acessibilidade: 
audiodescrição, Libras, 
LSE,modelo de 
acessibilidade de textos 
eletrônicos 

Vídeo de apresentação 
 
Texto em PDF sobre os recursos (recorte 
da recomendação de acessibilidade). 
 
Vídeos com tutoriais e exemplos de 
aplicação dos recursos de acessibilidade 
(3min cada), ou 
Produtos de exemplo depositados no 
Proedu. 

 

Identificar os 
fluxos de 
produção de 
REA das 
seguintes mídias 
do Proedu: 
textos 
eletrônicos, 
vídeos, 
animações, 
imagens e 
áudios 

Fluxos de produção: texto 
eletrônico (caderno 
temático, livro, e-pub, e-
book, pdf), audiovisual 
(animação, vídeo e áudio), 
Imagem (infográficos, 
gráficos, tabelas, quadros, 
imagens em geral). 

Vídeo de apresentação 
 
Simulação dos processos de produção, 
por tipo de mídia, a partir do software 
bizagi modeler. 
 
Texto em PDF com desenho dos fluxos 
 
Infográficos com o desenho dos fluxos de 
produção. 

 

Operar a 
ferramenta de 
desenvolvimento de 
projetos 
educacionais. 

Conheça a 
ferramenta de 
apoio ao 
desenvolvimento 
de projetos 
educacionais 

  Vídeo de apresentação 
 
Tutorial em vídeo, com captura de tela e 
narração, das principais funções da 
ferramenta. 

Prática de escrita 
na ferramenta. 



 

Objetivos 
Específicos 

Módulo Subobjetivos Conteúdos Recursos Atividades Avaliação 

Operar a 
ferramenta de 
gestão da produção 
de recursos 
educacionais 
abertos. 

Conheça o 
sistema de gestão 
da produção de 
recursos 
educacionais 
acessíveis do 
Proedu. 

 

Vídeo de apresentação 
 
Tutorial em vídeo, com 
captura de tela e narração, 
das principais funções do 
sistema. 

Vídeo de apresentação 
 
Tutorial em vídeo, com captura de tela e 
narração, das principais funções do 
sistema. 

Prática de gestão 
no sistema. 

Promover a cultura 
de produção de 
REA com 
acessibilidade. 

Acessibilidade na 
prática 

  
Pocket-Entrevistas com profissionais que 
promovem acessibilidade em conteúdo na 
prática. 

 

Conhecer os 
documentos 
norteadores das 
ações de 
acessibilidade e 
design educacional 
do Proedu 

Recomendações 
Técnicas do 
Proedu 

  

Recomendação Técnica de Acessibilidade 
do Proedu 
 
Recomendação Técnica de Design 
Educacional do Proedu 
 
Ambas em versão para videntes e para 
cegos. 
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