
RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS

Ministrantes: Elena Maria Mallmann, Mara Denize Mazzardo e Daniele da Rocha Schneider 

Público-alvo:  professores,  tutores,  estudantes de pós-graduação,  estudantes de graduação e
demais  profissionais  que atuam na  EaD ou que  realizam atividades  de ensino-aprendizagem
mediadas por tecnologias educacionais em rede na UFSM.

Número de vagas: 30

Carga horária: 60h (54h a distância e 3 encontros presenciais de 2h no Núcleo de Tecnologia
Educacional da UFSM, prédio 14).

Período de realização do curso: de 19/06/2019 a 16/08/2019

Datas previstas para os encontros presenciais: 27/06/2019, 11/07/2019 e 09/08/2019, das 14h
e 30min às 16h e 30min. Para fins de certificação, o cursista deverá participar de pelo menos
dois encontros presenciais, nos dias indicados, assim como desenvolver as atividades a
distância  previstas. As  datas  dos encontros  presenciais,  bem como do cronograma,  podem
sofrer alterações a critério do professor ou da administração. As datas dos encontros presenciais
são únicas, de modo que não cabe recurso (atestado ou assemelhados) para justificar a ausência
nos encontros presenciais, por isso, avalie suas reais condições de participação antes de efetuar
a inscrição.

Ementa: Recursos Educacionais Abertos. Lei dos Direitos Autorais. Licenças Abertas.

Objetivo Geral: Introduzir  e  aprofundar  a  integração  de  tecnologias  educacionais  hipermídia,
especialmente  Recursos  Educacionais  Abertos  (REA),  para  consolidar  a  inovação  didático-
metodológica na educação.

Objetivos Específicos: conhecer o conceito de REA; identificar e caracterizar os REA; Conhecer
a Lei dos Direitos Autorais (Lei brasileira, 9.610/98);  Conhecer Licenças Abertas como  Creative
Commons,  GNU  General  Public  License,  Copylef;  Adaptar/remixar  REA  para  a  realidade
educacional; Produzir e compartilhar REA.

Conteúdo Programático

Unidade 1 – Identificação e caracterização dos Recursos Educacionais Abertos.

Unidade 2 - Estudo sobre a Lei dos Direitos Autorais (Lei  brasileira,  9.610/98) e as Licenças
Abertas como Creative Commons, GNU General Public License, Copyleft.

Unidade  3  –  Orientações  para  adaptação/remixagem  de  REA (conceitos  de  abertura  legal  e
abertura técnica, material didático aberto, roteiro para adaptar REA);

Unidade 4 - Produção e compartilhamento de REA.

Procedimentos Metodológicos: o curso será mediado pelo AVEA Moodle, com a integração de

recursos,  atividades e materiais didáticos hipermidiáticos,  videoaulas com resolução,  mapas e

redes conceituais, tutoriais e de atividades individuais e colaborativas. O material e as atividades 



de todas as  Unidades será disponibilizado desde o início,  de modo que cada cursista possa

estudar e realizar as atividades conforme agendas e compromissos pessoais.

Avaliação: Para certificação, os cursistas serão avaliados de acordo com o desempenho obtido
nas  atividades  a  distância  e  presenciais.  É  obrigatória  a  participação  em  pelo  menos  dois
encontros presenciais.

Certificação: Os certificados serão disponibilizados no Portal da UFSM de Certificados WEB.

Inscrições: de 04/06/2019 a 16/06/2019. Para se inscrever, clique AQUI e preencha o formulário
de inscrição.

Seleção/divulgação:  Caso  o  número  de  inscritos  exceda  o  número  de  vagas,  a  seleção
obedecerá o critério de ordem de inscrição, com prioridade para:

1º) tutores e professores pesquisadores do sistema UAB/UFSM;

2º) professores da UFSM;

3º) estudantes de cursos de pós-graduação da UFSM;

4º) bolsistas de iniciação científica e/ou iniciação à docência da UFSM;

5º) estudantes de cursos de graduação da UFSM;

6º) profissionais que atuam na EaD ou que realizam atividades de ensino-aprendizagem mediadas
por tecnologias educacionais em rede na UFSM.

A divulgação dos selecionados será feita  no  site   do NTE   em “Notícias da Capacitação” e os
procedimentos de acesso ao curso serão enviados  para o e-mail  informado no formulário  de
inscrição.

https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/nte/cursos-de-capacitacao-do-nte/
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/nte/cursos-de-capacitacao-do-nte/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWreMTGHkcAAhPilqqrSH9XsqrF9EeJdCeV-xazgGLmoAAAw/viewform

