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Objetivo

Apresentar as  ações realizadas no programa REA-PARANÁ, que é uma prática 
conjunta entre Universidade Federal do Paraná - UFPR e Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR,  pelo Programa Paranaense de 
Práticas e Recursos Educacionais Abertos - REA PARANÁ.



O que são os REA?

“Materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em qualquer suporte ou mídia, 
que estão sob domínio público, ou que estão licenciados de maneira aberta, 
permitindo que sejam utilizados ou adaptados por terceiros” (UNESCO/COL, 
2011)



Elaboração de REA 

A intenção de disponibilizar tutoriais REA era fornecer informações que 
auxiliassem,  na elaboração de conteúdos digitais, e o uso de plataformas 
online.
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Tutoriais audiovisuais





O uso dos REA contribui 

No campo educacional, o professor/aluno podem:

❏ Ter acesso ao material REA;
❏ Utilizar na sua prática de pesquisa;
❏ Ser autor de material REA;
❏ Realizar práticas colaborativas; 



Passos de pesquisa do Professor

1. Busca por recursos;
2. Relacionar recursos novos com os já existentes;
3. Criação de um novo recurso;
4. Compartilhamento; 

                                                                                                                   (AMIEL, 2012)



“O acesso aos recursos educacionais é essencial para o desenvolvimento de 
configurações mais flexíveis de ensino e aprendizado. Recursos educacionais 
abertos não fazem somente parte dessa expansão, mas são verdadeiramente 
propulsores de novas configurações de ensino e aprendizagem” (AMIEL, 2012, 
p. 24)
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