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1. Introdução

 Este documento tem como objetivo orientar o usuário sobre as licenças de uso do 
conteúdo disponibilizado no ProEdu. Para isso, neste manual foram abordados os termos de 
licença atribuídos aos recursos educacionais abertos disponíveis no ProEdu, assim como as 
váriações de licenças existentes que podem ser incorporados em casos especificados pelo 
autor. 

 Como o ProEdu é o repositório de objetos educacionais da Rede Profissional e Tec-
nológica (Rede e-Tec Brasil) da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) do 
Ministério da Educação, visa a disponibilização de Recursos Educacionais Abertos (REA), ou 
seja, materiais de ensino, aprendizagem e pesquisa que estejam licenciados de maneira aber-
ta ou em domínio público, permitindo acessar, usar, adaptar e redistribuir de forma gratuita 
para outros, mediante nenhuma ou poucas restrições. 

 Para compreender o que são REA, é necessário saber as diferenças entre os Recursos 
Educacionais Abertos e os Recursos Educacionais Fechados.

2. Licenças Creative Commons

 O ProEdu, de forma geral, disponibiliza os materiais de acordo com os termos da Li-
cença Pública Creative Commons do tipo CC BY SA. Esta licença é aberta e permite que seja 
feita a cópia, redistribuição, adaptação e remixagem de obras derivadas a partir de seu tra-
balho, inclusive comercialmente, caracterizando os materiais licenciandos sob estes termos 

 Portanto, os REA devem fazer uso de uma licença aberta garantindo que o material 
possa ser apropriado por terceiros, ou seja, modificado e adaptado, de modo a atender melhor 
as necessidades de quem venha a usá-lo no processo de aprendizado (BRANCO, 2014, p.89). 
Sendo assim, a licença GNU GPL (para softwares) e algumas variantes da licença Creative Com-
mons podem ser utilizadas para os REA, conforme veremos a seguir.

RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS
Um recurso aberto têm uma licença de uso mais 
flexível, permitindo a redistribuição. Além disso, 
oferece um formato de arquivo editável para ter-
ceiros. Na maioria das vezes são recursos gratuitos.

RECURSOS EDUCACIONAIS FECHADOS
Um recurso fechado possui restrições de uso, 
como licenças restritivas (como “todos os direitos 
reservados”, com o símbolo ©). Seu acesso pode 
ser apenas mediante cadastro, podendo serem gra-
tuitos ou pagos.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pt_BR
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como REA. Nesta licença os trabalhos derivados devem referenciar o autor e precisam ser 
licenciados nos mesmos termos.

 Pode ocorrer alguns casos nos quais o autor indique em sua obra outro tipo de licen-
ça. Contudo, é importante salientar que existem algumas licenças Creative Commons que 
não atendem as definições de REA, ou seja que não permitem a adaptação e distribuição da 
obra original ou derivada, como é o caso das Licenças CC BY ND e CC BY NC ND, que não 
permitem modificar a obra original. Sendo assim, o ProEdu não recomenda a atribuição deste 
tipo de licença nos materias disponibilizados no repositório, pelo fato de corresponderem as 
características dos Recursos Educacionais Abertos.

  Para auxiliar na compreensão dos diferentes tipos de licenças disponibilizadas pela 
Creative Commons, são apresentadas abaixo as informações pertinente a cada uma delas, 
assim como seus direitos e restrições.

CC-BY

DIREITOS

RESTRIÇÕES

Esta licença permite que outros distribuam, remixem, adaptem e desenvolvam a partir de seu 
trabalho, mesmo que para fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito pela cria-
ção original. Pela flexibilidade oferecida por esta licença, ela é recomendada para a máxima 
disseminação e uso de materiais licenciados.

Compartilhar: copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato.

Adaptar: remixar, transformar, e criar a partir do material para qualquer fim, mesmo que co-
mercial.

Atribuição:  Você deve dar o crédito apropriado, disponibilizar um link para a licença e indicar 
se mudanças foram realizadas. 
Obs: Você não deve sugerir que o licenciante apoia você ou o seu uso.

Sem restrições adicionais: Você não pode restringir legalmente outros de fazerem algo que 
a licença permita.

Acesso para o Texto Legal: 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pt

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pt
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pt
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pt


7

CC-BY-ND

DIREITOS

RESTRIÇÕES

Esta licença permite que outros distribuam seu trabalho para qualquer finalidade, inclusive 
comercialmente, contudo, a obra redistribuida não pode conter modificado e se deve atribuir 
créditos ao autor.

Compartilhar: copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato.

Atribuição:  Você deve dar o crédito apropriado, disponibilizar um link para a licença e indicar 
se mudanças foram realizadas. 
Obs: Você não deve sugerir que o licenciante apoia você ou o seu uso.

CompartilhaIgual: Se você remixar, transformar, ou criar a partir do material, deve distribuir 
as suas adaptações sob a mesma licença que o original.

Sem restrições adicionais: Você não pode restringir legalmente outros de fazerem algo que 
a licença permita.

Acesso para o Texto Legal: 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pt

CC-BY-SA

DIREITOS

Esta licença permite que outros remixem, adaptem e desenvolvam a partir do seu trabalho, 
mesmo para fins comerciais, desde que creditem você e licenciem as obras derivadas sob 
termos iguais. 

Compartilhar: copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato.

Adaptar: remixar, transformar, e criar a partir do material para qualquer fim, mesmo que co-
mercial.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pt_BR
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RESTRIÇÕES

Atribuição: Você deve dar o crédito apropriado, disponibilizar um link para a licença e indicar 
se mudanças foram realizadas. 
Obs: Você não deve sugerir que o licenciante apoia você ou o seu uso.

SemDerivações: Se você remixar, transformar ou criar a partir do material, contudo, não é 
possível distribuir o material modificado.

Sem restrições adicionais: Você não pode restringir legalmente outros de fazerem algo que 
a licença permita.

Acesso para o Texto Legal: 
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pt

CC-BY-NC

DIREITOS

RESTRIÇÕES

Esta licença permite que outros remixem, adaptem e desenvolvam a partir do seu trabalho, 
sendo vedado o uso comercial. As novas obras devem creditar o autor e não serem utilizadas 
comercialmente, entretanto, os trabalhos derivados não precisam ser licenciados nos mes-
mos termos.

Compartilhar: copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato.

Adaptar: remixar, transformar, e criar a partir do material para qualquer fim, mesmo que co-
mercial.

Atribuição:  Você deve dar o crédito apropriado, disponibilizar um link para a licença e indicar 
se mudanças foram realizadas. 
Obs: Você não deve sugerir que o licenciante apoia você ou o seu uso.

NãoComercial: Você não pode usar o material para fins comerciais.

Sem restrições adicionais: Você não pode restringir legalmente outros de fazerem algo que 
a licença permita.

Acesso para o Texto Legal: 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.pt

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pt
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.pt
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CC-BY-NC-ND

DIREITOS

RESTRIÇÕES

Esta é a mais restritiva, permitindo apenas que outros façam o download dos seus trabalhos 
e compartilhem desde que de forma não comercial e mencionando o autor. Nesta licença não 
é possível alterar o trabalho criado por você e nem utilizá-lo para fins comerciais.

Compartilhar: copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato.

Atribuição: Você deve dar o crédito apropriado, disponibilizar um link para a licença e indicar 
se mudanças foram realizadas. 
Obs: Você não deve sugerir que o licenciante apoia você ou o seu uso.

NãoComercial: Você não pode usar o material para fins comerciais.

CompartilhaIgual: Se você remixar, transformar, ou criar a partir do material, deve distribuir 
as suas adaptações sob a mesma licença que o original.

Sem restrições adicionais: Você não pode restringir legalmente outros de fazerem algo que 
a licença permita.

Acesso para o Texto Legal: 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pt

CC-BY-NC-SA

DIREITOS

Esta licença permite que outros remixem, adaptem e desenvolvam a partir do seu trabalho, de 
forma não comercial. Os novos trabalhos derivados a partir do seu devem creditar você, não 
serem comerciais e precisam ser licenciados nos mesmos termos.

Compartilhar: copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato.

Adaptar: remixar, transformar, e criar a partir do material para qualquer fim, exceto comer-
cialmente.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pt


10

RESTRIÇÕES

Atribuição:  Você deve dar o crédito apropriado, disponibilizar um link para a licença e indicar 
se mudanças foram realizadas. 
Obs: Você não deve sugerir que o licenciante apoia você ou o seu uso.

NãoComercial: Você não pode usar o material para fins comerciais.

SemDerivações: Se você remixar, transformar ou criar a partir do material, contudo, não é 
possível distribuir o material modificado.

Sem restrições adicionais: Você não pode restringir legalmente outros de fazerem algo que 
a licença permita.

Acesso para o Texto Legal: 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pt

DOMÍNIO PÚBLICO
PUBLIC DOMAIN

RESTRIÇÕES

A licença de Domínio Público se caracteriza pela renuncia de todos os direitos sobre seus traba-
lhos, tais como direitos sob as leis de direito de autor e/ou de direitos conexos, em todo o mundo, 
na medida permitida por lei.

Compartilhar: copiar, modificar, distribuir e executar o trabalho, mesmo para fins comerciais, sem 
pedir autorização.

O Domínio Público não afeta, de forma alguma, os direitos de patente ou de marca de qual-
quer pessoa, nem os direitos que outras pessoas possam ter no seu trabalho ou no modo 
como ele for utilizado, tais como direitos de imagem ou de privacidade.

Desde que nada seja afirmado expressamente em contrário, o autor que vinculou esta licença 
a um trabalho não fornece quaisquer garantias sobre o mesmo e exonera-se de responsabili-
dade por quaisquer usos do material, na máxima medida permitida pela lei aplicável.
Obs: Você não deve sugerir que o licenciante apoia você ou o seu uso.

Acesso para o Texto Legal: 
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.es

DIREITOS

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pt
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.es
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DIREITOS

RESTRIÇÕES

Compartilhar: liberdade para copiar, redistribuir e alterar o  software.

CompartilhaIgual: Se você alterar, transformar, ou criar a partir do software, deve distribuir as 
suas adaptações sob a mesma licença que o original. Além disso, se algum licenciado tentar 
realizar um processo de patente para impedir outro de exercer esses direitos, sua licença será 
encerrada.

Acesso para o Texto Legal: 
https://www.gnu.org/licenses/quick-guide-gplv3.html

4. Usos permitidos para os materiais no ProEdu

 Conforme visto anteriormente, o ProEdu disponibiliza os materiais, de forma geral, de 
acordo com os termos da Licença Pública Creative Commons do tipo CC BY SA, exceto quan-
do o autor indicar em sua obra outro tipo de licença. Caso o autor não informe um tipo de 
licença diferente, são permitidos os seguintes usos da Licença CC BY SA:

• Copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato;

• Remixar, transformar, adaptar e criar a partir do material original, para qualquer finalida-
de, inclusive comercialmente.

GNU GPL
Quando este tipo de licença é utilizada pelos desenvolvedores, o software será considerado 
livre e permanecerá livre, permitindo que outros alterem e distribuam o programa sob os 
mesmo termos, garantindo com isso a todo usuário os mesmos direitos.

3. Licença Pública Geral GNU GPL

 Para os códigos de softwares desenvolvidos e compartilhados no repositório ProEdu, 
aplica-se a Licença Pública Geral GNU GPL, que caracteriza-os como softwares livres, ou 
seja, é permitido que outros realizem alterações e compartilhem o software, desde que for-
necem aos demais os mesmos direitos que a Licença GNU GPL lhes concede.

https://www.gnu.org/licenses/quick-guide-gplv3.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pt_BR
https://www.gnu.org/licenses/quick-guide-gplv3.html


12

 Caso o autor defina outro tipo de licença, é necessário verificar as informações fornecidas 
nas Licenças Creative Commons para saber quais os usos permitidos do material.

5. Restrições de uso dos materiais no ProEdu

 Se o material presente no ProEdu for disponibilizado sob os termos da Licença Pública 
Creative Commons do tipo CC BY SA, são definidas as seguintes restrições para o seu uso:

• Se deve creditar o autor da obra de forma apropriada, disponibilizando um link para 
a licença e informando se foram realizadas mudanças no material;

• Não é permitido sugerir que o licenciante apoia o uso ou a criação realizada a partir 
do material dele;

• Os materiais não podem serem utilizados para a prática de atos ilícitos, ou para fina-
lidades não previstas neste documento ou na legislação aplicável;

• Se ocorrerem modificações, adaptações, remixagens ou criações a partir do material 
original, esse deve ser distribuido sob a mesma licença do original;

• O material não pode ser utilizado em desrespeito a toda e qualquer regra da legis-
lação Brasileira que regula os direitos autorais, direitos de propriedade intelectual e 
direitos de personalidade;

• Não pode ocorrer nenhum tipo de restrição legal sobre algo que a licença permi-
ta. 

 Caso o autor defina outro tipo de licença, é necessário verificar as informações forne-
cidas em Licenças Creative Commons para saber quais as restrições de uso do material.

6. Usos permitidos para softwares no ProEdu

 O ProEdu disponibiliza os códigos dos softwares desenvolvidos e compartilhados no 
repositório sob a Licença Pública Geral GNU GPL, que caracteriza-os como softwares livres,  
 
 Os usos permitidos neste tipo de licença são:

 • É permitido copiar, alterar e distribuir o programa sob os mesmos termos de licença do  
 original;

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pt_BR
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pt_BR
https://www.gnu.org/licenses/quick-guide-gplv3.html
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7. Restrições de uso para softwares no ProEdu

 As restrições de uso aplicadas a Licença de uso de software GNU GPL, definida no 
ProEdu são:

• Todo o software gerado, alterado ou transformado com base em algum que empregue a 
licença GNU GPL, deve distribuir as suas adaptações sob a mesma licença que o original;

•  Os licenciados não podem realizar nenhum tipo de processo de patente impedindo ou-
tros de exercer os direitos cedidos pela licença, caso isso ocorra sua licença será encerrada;

• Os materiais não podem serem utilizados para a prática de atos ilícitos, ou para finalida-
des não previstas neste documento ou na legislação aplicável;

• Se ocorrerem modificações, adaptações, remixagens ou criações a partir do material 
original, esse deve ser distribuido sob a mesma licença do original;

• O material não pode ser utilizado em desrespeito a toda e qualquer regra da legislação 
Brasileira que regula os direitos autorais, direitos de propriedade intelectual e direitos de 
personalidade;

• Não pode ocorrer nenhum tipo de restrição legal sobre algo que a licença permita. 

8. Responsabilidades do usuário

 O usuário é responsável pelo reconhecimento e citação do autor no caso de utilização 
do recurso educacional disponibilizado no repositório ProEdu. Para isso, o autor deve ter seu 
nome, pseudônimo ou sinal convencional vinculado e citado no material.

 Quando ocorrer a inclusão de recurso educacional que constitua uma nova obra, os 
materiais derivados devem ser disponibilizados sob os mesmos termos de uso empregados 
no original.

 Os usuários são integralmente e unicamente responsáveis nos âmbitos administrati-
vos, penais e civeis, por todo o uso indevido de qualque material disponibilizado no ProEdu, 
seja ele em todo ou em parte.

 Os usuários também são responsáveis pela reparação de danos causados aos deten-
tores dos direitos autorais, em consequência do uso inadequado dos materiais oferecidos, ou 
em afronta ao ordenamento jurídico, principalmente às leis brasileiras que regulamentarizão 
os direitos de propriedade intelectual e direito da personalidade.



14

9. Disposições finais

 O ProEdu não se responsabiliza por qualquer uso ilícito, não autorizado e/ou em dis-
cordância com este Termo.

 Este termo de uso poderá ser alterado em qualquer momento, sem aviso prévio, a 
critério do ProEdu. O uso do ProEdu, ou de qualquer um dos materiais nele disponibilizados, 
implica necessariamente na concordância com o Termo de uso vigente no momento de uso.
 Caso alguma orientação ou estipulação presente nos termos de uso virem a ser con-
sideradas nulas, inválidas ou inexequíveis, por quaisquer motivos, isso não afetará as outras 
orientações ou estipulações definidas. Caso isso ocorra, o Termo de uso passará a ser inter-
pretado e apresentado como se a referida orientação ou estipulação jamais existisse.
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