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Programa Paranaense de Práticas e Recursos Educacionais Abertos – REA Paraná

Ação Interinstitucional entre a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná

 SUBMISSÃO DE RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS 
NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL 

A Comunidade REA Paraná foi criada no Sistema de Bibliotecas (SiBi/UFPR) para abrigar as 
coleções de Recursos Educacionais Abertos (REA) e Práticas Educacionais Abertas (PEA). O 
conteúdo é produzido pelos servidores, técnicos administrativos e docentes, e estudantes, 
estes últimos sob orientação de um docente/servidor. E integra uma das ações do Programa 
Paranaense de Práticas e Recursos Educacionais Abertos – REA PARANÁ.

Siga as quatro instruções a seguir  para fazer 
o depósito do  Recurso Educacional Aberto 
– REA no Repositório Digital Institucional da 
UFPR:
 
1. Solicite acesso enviando e-mail para 

reaparana@ufpr.br. Para isso, utilize seu 
e-mail institucional.

2. Acesse a comunidade REA/PEA    
seguindo as orientações recebidas em 
resposta ao seu e-mail, o qual contém: 

a) Login e Senha; 
b) Instruções de acesso e submissão; 
c) Você poderá alterar sua senha. 
Este acesso será válido para  todas as 
submissões que tenha que realizar.

3. Preencha a Ficha de “Descrição 
de REA” um modelo padronizado de 
identificação.
Clique aqui para baixar o modelo de 
descrição REA. Citar a autoria da ficha.

4. Submeta o REA e o formulário 
preenchido seguindo as instruções 
para preenchimento dos  metadados do 
repositório. 
Com a Ficha de descrição preenchida a 
maioria dos dados poderá ser copiada e 
colada.

Recomendamos que todo REA seja submetido 
a avaliação entre pares, para revisão de 
conteúdo, gramatical, entre outras.

Clique aqui para ver o vídeo do REA Paraná

Link da SiBi com as orientações:
www.portal.ufpr.br/rea.html

Link do Repositório:
acervodigital.ufpr.br/handle/1884/35989

SAIBA MAIS: 

ALgUNS TUTORIAIS DISPONíVEIS
 NO REPOSITóRIO: 

• Exemplo de como inserir um objeto 
educacional no repositório da UFPR 
- REA Paraná: acervodigital.ufpr.br/
handle/1884/38118

• Repositório de Recursos Educacionais 
Abertos: acervodigital.ufpr.br/
handle/1884/36898

• Exemplo de como editar um objeto no 
repositório da UFPR: acervodigital.ufpr.
br/handle/1884/38120

http://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/37755
http://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/37755
http://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/36898
http://www.portal.ufpr.br/rea.html
http://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/35989
http://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/38118
http://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/38118
http://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/36898
http://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/36898
http://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/38120
http://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/38120


OBSERVE O ChECkLIST DE qUALIDADE

1. Para ser um REA/PEA:

• Finalidade educativa;
• Formato digital;
• Licença aberta.

2. Atente para alguns aspectos de 
qualidade do REA/PEA:

• Objetivo pedagógico;
• Conteúdo consistente;
• Apresentação/introdução do material 

(autores, data de criação, objetivo, 
público alvo, etc);

• Roteiro/sumário;
• Explicitar aplicabilidade;
• Normalização científica;
• Linguagem adequada;
• Referências e citações;
• Licença  Aberta -  Creative Commons;
• Propor uma avaliação dos objetivos de 

aprendizagem;
• Orientar o uso, reuso, remixagem;
• Transcrição alternativa do conteúdo do 

áudio;
• Incluir legendas para os conteúdos de 

vídeos;
• Link com informação adequada - 

função e finalidade;
• Outros elementos são relevantes para 

comunicar informações:
- Símbolos,
- Imagens,
- Tabelas,
- Gráficos com cores adequadas,
- Informações/descrições adequadas,
- Formatos acessíveis.

• Se algum desses elementos tiver licença 
diferente do seu REA, especificar.

LICENCIAMENTO DO MATERIAL: 

Consiste em explicitar a autoria e permitir 
alguns usos do seu material. Utilize o 
Creative Commons no link creativecommons.
org/choose e copie o código/representação/
imagem de uma licença aberta e cole no seu 
material. Acrescente uma explicação breve 
sobre a licença escolhida.

Saiba mais: 
creativecommons.org/licenses

Recomendamos as licenças de Cultura 
Aberta: CC BY  e CC BY SA.

Saiba mais sobre orientações básica para a 
qualidade do REA. 

Link do Site/Busca Federada:
reaparana.com.br/portal

Facebook REA Paraná:
www.facebook.com/reaparana
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