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Você já elaborou um 
Recurso Educacional Digital 
em sua disciplina, pesquisa, 
projeto extensão, monitoria?

Exemplos de Recursos 
Educacionais: texto, 
apresentação, imagem, 
vídeo, roteiro de estudo, 
estudo de caso, pesquisa, 
relato de experiência, 
descrição de experimento, 
apostila, e-book, modelo de 
avaliação etc. 

Se você respondeu SIM à 
pergunta anterior poderá 
licenciar o seu recurso de 
forma aberta e compartilhar 
no Repositório Digital da 
UFPR - Comunidade REA.

Recurso Educacional  
Aberto REA  

GANHE PONTOS NA PROGRESSÃO

A Progressão Funcional: leia a RESOLUÇÃO Nº 10/14 e 14/14 
que CEPE estabelece “Quando se tratar de atividades de 
Recurso Educacional Aberto (REA) publicado no repositório 
institucional acrescentar 25% na pontuação”. 

“Compartilhar é um ato de 
responsabilidade social”.

“Compartilhe sua produção”

MELHORE  SEU CURRÍCULO!

Sabe aquele trabalho, muito bem elaborado, de uma 
disciplina cursada e que você gostaria de compartilhar com 
seus colegas? Você gostaria de TER um espaço institucional 
para dividir com outros suas ideias CRIATIVAS?

Eis a oportunidade que faltava ... Repositório Digital da 
UFPR - o espaço para você compartilhar seus REAs e mais, 
melhorar seu currículo registrado na Plataforma Lattes.

REA - são materiais de 
ensino e aprendizagem em 
formato digital, licenciados 
de forma aberta.

Como licenciar o seu Recurso Educacional

A licença garante a autoria e permite alguns usos do material. 
Você poderá atribuir uma licença ao seu recurso educacional 
no Creative Commons e torná-lo aberto. Sugere-se as 
seguintes licenças: CC- BY   ou  CC- BY -NC que  permitem o 
emprego dos 4R: reuso, revisão, remixagem, redistribuição.  

Acesse e escolha os termos de licença aberta.             
 
http://creativecommons.org/choose Imagem: https://creativecommons.org/



COM FAZER O AUTODEPÓSITO DE UM REA ?
Com o seu Recurso Educacional (REA) licenciado, 
você poderá fazer o autodepósito no Sistema de 
Bibliotecas (SIBI) da UFPR. 

Para isso acesso o link REA no endereço:

Organize as informações (metadados) do seu REA 
- título, autores, palavras-chave, etc. e faça a 
postagem.

Essas informações completas e precisas garantem 
a identificação e o acesso do seu REA.

http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/
handle/1884/35989
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https://www.facebook.com/reaparana 
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Um material publicado em formato 
de REA tem visibilidade nacional e 

internacional.

CONHECIMENTO ABERTO  
 REA PARANÁ

REUSE REVISE

REMIXE REDISTRIBUA

Contato

http://lattes.cnpq.br/

COMO REGISTRAR NA PLATAFORMA LATTES? 
 
P: Em que aba do Lattes registro um REA?
R: O REA  é registrado na aba Produções a 
Produção Técnica a Desenvolvimento de Material 
Didático ou Instrucional ou em Educação e 
Popularização da C&T a   Desenvolvimento de 
Material Didático Instrucional. 

P: Que endereço web (URL)  coloco no Lattes?
R: Você colocará o link do seu material depositado 
no Repositório Digital da UFPR. Desta forma, 
você torna suas publicações REA disponíveis aos 
alunos, pesquisadores e comunidade em geral. Dê 
visibilidade nacional e internacional à produção de 
seus materiais didáticos. 


