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1. INTRODUÇÃO 

 
Com o intuito de traçar orientações para o envio de materiais abertos para o              

portal de objetos de aprendizagem eduCAPES, apresentando sugestões para a          

sistematização deste processo na UNIPAMPA, a DEaD organizou este Manual. 

No ano de 2017, a UNIPAMPA iniciou a oferta de cursos no âmbito do              

Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), através dos cursos de graduação em            

Letras - português, licenciatura e Especialização em Gestão Pública Municipal. 

Conforme orientações da Instrução Normativa nº 2, de 19 de abril de 2017,             

CAPES/DED, publicada no DOU de 24/04/2017 (nº 77, Seção 1, pág. 36),            

estabeleceu procedimentos de pagamento e parâmetros atinentes à concessão das          

bolsas UAB regulamentadas pela Portaria CAPES nº 183, de 21 de outubro de             

2016, e pela Portaria CAPES nº 15, de 23 de janeiro de 2017: Art. 5º - As                 

mensalidades serão concedidas de acordo com as portarias Capes nº 183/2016 e            

15/2017 bem como pelos critérios de cada modalidade de bolsa e as            

especificidades dos cursos atendidos. Conforme  descreve o documento: 

c) Todos os recursos educacionais produzidos através das        
bolsas previstas nessa modalidade deverão ser licenciados       
conforme Resolução CNE/CES nº 01/2016 em seu art 2º, § 4º.           
(CAPES/DED,2017) 

Na Resolução CNE/CES nº 01/2016 em seu art 2º, § 4º, dispõe sobre a              

questão, conforme segue: 

§ 4º As instituições de educação superior, bem como os          
órgãos e as entidades da Administração Pública direta e         
indireta, que financiem ou fomentem a educação superior a         
distância, devem assegurar a criação, a disponibilização, o        
uso e a gestão de tecnologias e recursos educacionais         
abertos, por meio de licenças livres, que facilitem o uso, a           
revisão, a tradução, a adaptação, a recombinação, a        
distribuição e o compartilhamento gratuito pelo cidadão,       
resguardados os direitos autorais pertinentes. (MEC,2016) 

Assim, conforme descrito no Portal eduCAPES, “ciente da expansão do          

acesso à internet e às novas mídias pelos estudantes, resultado do processo de             

democratização da informação, cultura e, observando ainda a necessidade de          

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=35541-res-cne-ces-001-14032016-pdf&category_slug=marco-2016-pdf&Itemid=30192
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/24042017-INSTRUCAO-NORMATIVA-No-2-DE-19-DE-ABRIL-DE-2017-III.pdf


publicizar, compartilhar e disseminar os materiais educacionais produzidos nos         

cursos ofertados no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB, a             

Diretoria de Educação a Distância - DED/CAPES desenvolveu um novo portal           

educacional online: o eduCAPES. 

2. O QUE É O PORTAL eduCAPES 

 
O Portal eduCAPES é um repositório de Recursos Educacionais Abertos (REA)           1

que disponibiliza materiais para que alunos e professores possam utilizá-los tanto           

na educação básica, quanto na superior e nos cursos de pós graduação, visando             

otimizar os conhecimentos. 

Neste portal são disponibilizados milhares de Recursos Educacionais Abertos         

que incluem imagens e áudios, artigos para pesquisa, textos, livros didáticos, teses            

e dissertações, videoaulas dentre outros materiais de pesquisa e ensino que           

estejam licenciados de maneira aberta, publicados com autorização expressa do          

autor ou ainda que estejam sob domínio público.(2017) 

Nele é possível incluir materiais abertos mapeados em alguns esquema de           

metadados, empregando tecnologia DSpace que suporta nativamente os padrões         

de metadados Dublin Core (2017), a qual viabiliza o armazenamento de arquivos            

nos mais variados formatos digitais. 

Quando o professor ou professora acessar os materiais, pode fazê-lo          

sincronicamente, ou seja, reportando-se a outros repositórios que formam parceria          

com o eduCAPES ou mesmo através de algum instrumento de busca. O resultado             

pode ser o retorno de objetos que estão hospedados no próprio portal. (2017) 

O link para acesso ao Portal eduCAPES é https://educapes.capes.gov.br/,  

Para mais informações acessar o contato: rea.uab@capes.gov.br 

1 “Recursos Educacionais Abertos (REA) são materiais de ensino, aprendizado e pesquisa, em             
qualquer suporte ou mídia, que estão sob domínio público, ou estão licenciados de maneira aberta,               
permitindo que sejam utilizados ou adaptados por terceiros. O uso de formatos técnicos abertos              
facilita o acesso e reuso potencial dos recursos publicados digitalmente. Recursos educacionais            
abertos podem incluir cursos completos, partes de cursos, módulos, livros didáticos, artigos de             
pesquisa, vídeos, testes, software, e qualquer outra ferramenta, material ou técnica que possa apoiar              
o acesso ao conhecimento.” (UNESCO/COL, 2011). 
 

 

mailto:rea.uab@capes.gov.br
https://educapes.capes.gov.br/


Consulte também: 

Caderno REA: Uma introdução 

http://educacaoaberta.org/cadernorea/ 

Creative Commons no Brasil: 

https://br.creativecommons.org/ 

Comunidade REA Brasil - http://rea.net.br/ 

Recursos Educacionais em Saúde – Acervo: 

http://www.unasus.gov.br/page/ares/o-que-e-o-ares 

Unesco – Declaração REA de Paris em 2012: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/ 

Portuguese_Paris_OER_Declaration.pdf 

REA na Wikipedia: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_educacionais_abertos 

Resolução CNE/CES Nº 1, de 11 de março de 2016: 

http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/atosnormativos-- 

sumulas-pareceres-e-resolucoes?id=12928 

 

3. FORMA DE SUBMISSÃO AO PORTAL eduCAPES 

 

Enviar materiais para o eduCAPES é fácil: inicialmente o portal eduCAPES           

está disponibilizado somente para universidades do programa UAB.  

Como a Unipampa participa do programa UAB, basta você possuir          

autoria do material ou a licença de direitos autorais e se cadastrar no portal. 

São permitidos arquivos de áudio, imagens, textos e vídeos em qualquer tipo            

de formato digital. 

Para tornar o material da UAB um REA, é bem simples, acesse o             

site:http://br.creativecommons.org. Selecione uma das licenças e insira no material         

 

http://rea.net.br/
http://br.creativecommons.org/
https://br.creativecommons.org/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/
http://www.unasus.gov.br/page/ares/o-que-e-o-ares
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/atosnormativos--
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_educacionais_abertos
http://educacaoaberta.org/cadernorea/
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/atosnormativos--


didático (1) o símbolo Creative Commons e (2) o texto descritivo que contém um link               

para o site, compatível com uma das quatro licenças a seguir. O símbolo precisará              

constar de forma inequívoca na própria obra, de modo a informar o público que esta               

se encontra licenciada de forma aberta. Como exemplo, no caso de um livro,             

sugerimos que seja colocado na folha de rosto junto aos dados que identificam a              

obra. 

Licenças adotadas pelo Sistema UAB: 

CC-BY-AS (recomendado): esta licença permite que outros       

remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para fins            

comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito e que licenciem as            

novas criações sob termos idênticos. Mesmo uma obra criada para uso           

comercial, deverá obrigatoriamente, carregar uma licença CC-BY-SA,       

preservando as mesmas liberdades. Esta é a licença mais popular da           

Creative Commons. Essa licença é compatível com a Definição de          

Conhecimento Aberto. 

CC-BY: esta licença permite que outros distribuam, remixem,        

adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde             

que lhe atribuam o devido crédito pela criação original.Esta é a segunda            

licença mais popular da Creative Commons. Permite amplo uso e criação,           

limitando as restrições e garantindo o reconhecimento da autoria. Essa          

licença é compatível com a Definição de Conhecimento Aberto. 

CC-BY-NC: esta licença permite que outros remixem, adaptem        

e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais, e embora os novos               

trabalhos tenham de lhe atribuir o devido crédito e não possam ser usados             

para fins comerciais, os usuários não têm de licenciar esses trabalhos           

derivados sob os mesmos termos, podendo utilizar uma licença mais          

restritiva. 

 



CC-BY-NC-SA: esta licença permite que outros remixem,       

adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais, desde que              

atribuam o devido crédito e que licenciem as novas criações sob termos            

idênticos. 

IMPORTANTE: Neste primeiro momento (2017) os professores conteudistas        

da UNIPAMPA enviarão o material produzido em Word, conforme template modelo,           

para o coordenador da UAB, que após irá encaminhar para a formatação e             

submeter o material ao portal eduCAPES. 

4. ORIENTAÇÕES UNIPAMPA 

Os materiais abertos para o portal de objetos de aprendizagem eduCAPES           

podem ser de diversos tipos, conforme apresentados no item anterior. A partir da             

análise dos materiais utilizados pelos Professores nos componentes curriculares no          

MOODLE EaD, a DEaD orienta o envio dos materiais através de formatos de             

arquivo de: texto, vídeo e/ou áudio, de acordo com a preferência dos professores,             

respeitando as orientações em cada um dos formatos. 

Para envio através de texto é apresentado a sugestão de um Template (4.1),             

Sequência Didática (4.2), Artigo (4.5), Resenha (4.6), bem como orientações gerais           

sobre a organização de textos (4.4) 

O envio através de arquivo de vídeo (4.3) e áudio (4.5), como por exemplo              

podcast, devem seguir alguns cuidados relativos a sua produção e edição, para            

manter um padrão de qualidade adequado e identificação da  UNIPAMPA. 

 

4.1 Template com Identidade Visual - Guia Didático 

 
O Template é um modelo de documento sem conteúdo, apenas a           

apresentação visual, com algumas instruções/sugestões sobre a organização do         

conteúdo e formatação do documento.  

 

 



O Template disponível no Anexo 01, apresenta um modelo de guia didático,            

que poderá ser utilizado para a organização do material a ser enviado para Portal do               

eduCAPES. Ele poderá ser adaptado para a organização do livro texto, sequência            

didática, bem como outros materiais em formato de texto. Está disponível também            

na página da DEaD, no link http://porteiras.s.unipampa.edu.br/ead/orientacoes-ead/ 

4.2 Sequência didática 

 

Sequência Didática (SD) é conjunto de atividades, estratégias e intervenções          

planejadas etapa por etapa pelo docente para que o entendimento do conteúdo ou             

tema proposto seja alcançado pelos discentes (KOBASHIGAWA et al., 2008) 

 

No Brasil, o termo “sequência didática” surgiu nos documentos oficiais dos           

Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 41) como "projetos" e "atividades          

sequenciadas". Apesar das sequências didáticas estarem vinculadas ao estudo do          

gênero textual, é um procedimento que pode ser utilizado por diferentes áreas do             

conhecimento. (BARROS, et al., 2014)  

 

Para a organização de uma sequência didática é importante ter claro o seu             

objetivo, e a partir daí organizar as etapas do planejamento, a seguir algumas             

sugestões: 

● Projeto: Tema, objetivo, justificativa, público alvo, conteúdo. Descrição        

detalhada de aulas (aula 1, 2, 3, etc) contendo: tema, objetivo, recursos            

instrucionais, motivação, tempo de aula, desenvolvimento e avaliação; 

● Apresentação da situação, Produção inicial, Módulos e Produção final. 

(BARBOSA, 2012) 

● Tema, Conteúdo, Objetivos, Anos, Tempo estimado, Duração, 

Desenvolvimento (1ª, 2ª, 3ª etapa...), avaliação. (MONTEIRO, 2014) 

 

O planejamento de uma Sequência Didática na UNIPAMPA, com o intuito de            

postar no portal eduCAPES, deve ser organizado de modo que exista uma            

continuidade e diversidade de atividades, onde o educando possa participar          

 

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/ead/orientacoes-ead/


ativamente do processo de construção do conhecimento, de modo sistemático e           

significativo. Se pensarmos na forma como está estruturado os componentes          

curriculares no Ambiente Virtual MOODLE, é possível organizar a SD interligando o            

conteúdo com as atividades síncronas e assíncronas, produções coletivas e          

atividades avaliativas,  criando em cada componente uma nova Sequência Didática. 

 

Exemplo de SD disponíveis no Portal eduCAPES:  Percepção da hidrografia 

no meio urbano e conscientização quanto à preservação e recuperação de corpos 

hídricos. 

 
Fonte: print telas Portal eduCAPES em  12/06/2017 

A seguir alguns links para ampliar a discussão sobre o tema: 
 
A CONSTRUÇÃO DE MODELOS DIDÁTICOS DE GÊNEROS: APORTES E         
QUESTIONAMENTOS PARA O ENSINO DE GÊNEROS 
http://linguagem.unisul.br/paginas/ensino/pos/linguagem/linguagem-em-discurso/060
3/060309.pdf) 
 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA AO ENSINO DE        
LÍNGUA MATERNA  
http://www.filologia.org.br/xviii_cnlf/completo/Sequ%C3%AAncia%20did%C3%A1tic
a%20-%20LEICIJANE.pdf 
 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA - BRINCANDO EM SALA DE AULA: USO DE JOGOS           
COOPERATIVOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 
http://www.ifrj.edu.br/webfm_send/5416 
 

 

https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/140647/2/%C3%81GUA_Cartilha_final.pdf
http://www.filologia.org.br/xviii_cnlf/completo/Sequ%C3%AAncia%20did%C3%A1tica%20-%20LEICIJANE.pdf
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/140647/2/%C3%81GUA_Cartilha_final.pdf
http://linguagem.unisul.br/paginas/ensino/pos/linguagem/linguagem-em-discurso/0603/060309.pdf
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/140647/2/%C3%81GUA_Cartilha_final.pdf
http://www.filologia.org.br/xviii_cnlf/completo/Sequ%C3%AAncia%20did%C3%A1tica%20-%20LEICIJANE.pdf
http://www.ifrj.edu.br/webfm_send/5416
http://linguagem.unisul.br/paginas/ensino/pos/linguagem/linguagem-em-discurso/0603/060309.pdf


4.3 Produção de Vídeo 

 
  O uso do audiovisual como ferramenta pedagógica vem aumentando nos          

últimos anos,um dos pilares deste crescimento é o aumento de instituições que            

oferecem a educação a distância. Com o intuito de melhorar o processo de             

produção de vídeo, a equipe envolvida deve estar atenta ao fluxo deste, bem como              

a situação atual do processo e os desvios do que foi planejado; vídeos de menor               

duração tendem a manter o aluno mais concentrado; deve ser observado também o             

ritmo da aula, como a fala do professor buscando que não seja lenta nem muito               

rápida para uma melhor assimilação do conteúdo. 

O vídeo poderá contar com o apoio técnico da ACS, a qual será responsável              

pelos aspectos de som, luz, enquadramento do plano visual,linguagem, tempo de           

gravação etc. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=nNSGS5qAprU&feature=youtu.be 

 4.3.1 Pré - Produção 

 

Ter aulas padronizadas é de fundamental importância para que os          

professores mantenham o foco do aluno; o material deve ser atraente e deve             

 

https://www.youtube.com/watch?v=nNSGS5qAprU&feature=youtu.be


incentivar o aluno a realizar o estudo com aulas objetivas e dinâmicas,buscando            

uma sensação de proximidade entre aluno e professor. 

O professor conteudista deve verificar quais os recursos disponíveis para o           

desenvolvimento do material. Considerando que a sua atuação não é isolada, e sim             

parte de um trabalho colaborativo com a equipe multidisciplinar de produção de            

materiais didáticos, é importante conhecer as linhas gerais dos parâmetros e           

critérios que norteiam o trabalho do conteudista a respeito dos direitos autorais os             

conteudistas  devem consultar: 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/consuni/files/2010/06/Res.-49_2012-Propri

edade-Intelectual.pdf 

RESOLUÇÃO N°49, DE 27 DE SETEMBRO DE 2012 

4.3.2  Produção 

 

Os vídeos que forem gravados pelos próprios professores deverão seguir os           

seguintes padrões: 

 

a. Gravar na horizontal 

b. Gravar com tripé ou câmera fixada 

c. Não gravar com a câmera na mão 

d. Deixar um pequeno espaço acima para posterior edição 

e. Deixar espaço no lado direito da TELA (para intérpretes de libras) 

     f.  Gravar em HD - 720 (resolução mínima) 

    g. Após a gravação, verifique a qualidade do som , é necessário estar alto e claro. 

 

O registro do áudio é uma das ações mais complexas dentro do audiovisual.              

Gravar ruídos e sons é uma tarefa simples, entretanto, o som limpo sem             

interferências, requer planejamento, tempo e cuidado. 

Caso ocorra a gravação de algum evento importante que inclua a aparição dos              

seus alunos, independente da sua escolha, terminada a gravação, é necessário           

solicitar a autorização do uso de imagem de todos que apareceram no vídeo 

Os vídeos que forem gravados  pela ACS deverão seguir o seguinte fluxo:  

 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/consuni/files/2010/06/Res.-49_2012-Propriedade-Intelectual.pdf
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/consuni/files/2010/06/Res.-49_2012-Propriedade-Intelectual.pdf
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/consuni/files/2010/06/Res.-49_2012-Propriedade-Intelectual.pdf


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



4.4 Texto 

A produção e ou utilização de material escrito na plataforma moodle, bem            

como em redes sociais utilizadas com objetivo acadêmico demanda não só           

originalidade, mas também um cuidado maior com o como, o quê, o quando e o               

onde se publica.  

Assim, nestas orientações apresentaremos alguns aspectos a serem levados         

em conta na produção de materiais didático-pedagógicos no que tange a construção            

de textos escritos tais como os artigos e resenhas que são tão comuns no meio               

acadêmico. 

Não vamos aqui tratar dos textos já produzidos e utilizados pelos           

professores, visto que está disponibilizado na página da DEaD da UNIPAMPA, o            

Manual referente aos Direitos Autorais que tratam dos direitos de imagem e autoria             

de trabalhos. Para acessar este tipo de informação, consulte:         

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/ead/orientacoes-ead/  

Assim, para se produzir um texto, o primeiro elemento a ser considerado é o              

público-alvo a quem o autor ou autora se dirige, neste caso, ao estudante do              

componente curricular a ser ministrado.  

Ao se dirigir ao leitor da produção textual, o professor ou professora do             

componente curricular necessita pesquisar ou hipotetizar acerca das características         

daquele, tais como identidade, conhecimento linguístico, conhecimento       

teórico-conceitual, conhecimento de mundo, enfim tendo uma visão global de que é            

o público leitor do material a ser produzido. 

Outro aspecto a ser considerado no preparo do conteúdo exposto aos           

estudantes é quanto ao modo de apresentação como, por exemplo, se tal público se              

tratar de professores que já possuem uma formação no ensino superior podendo ser             

graduados (licenciatura ou bacharelado) ou até mesmo pós-graduados, o que          

norteia a seleção a ser realizada pelo professor do componente curricular quanto ao             

aprofundamento, grau de dificuldade, conhecimento já adquirido, utilização de         

conceitos, bem como quanto à forma de se dirigir a esse público-alvo. 

 

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/ead/orientacoes-ead/


Neste sentido, é aconselhável manter-se um diálogo direto entre         

professor conteudista e formador, bem como com os tutores para que tanto os             

materiais quanto as aulas preservem nos processos de ensino e aprendizagem, o            

foco no público-alvo. 

É ainda relevante destacar que nem sempre o que pensamos se manifesta            

de uma forma lógica e organizada através de nossa linguagem, por isso, é             

importante cada um, em seu modus operandi, descobrir a melhor forma de colocar             

as ideias no papel e ordená-las em forma de esquema enquanto as descreve. 

Na sequência, discriminar e realizar um planejamento acerca de tais ideias,           

auxiliando e estimulando também o estudante a fazê-lo quando produzir seu próprio            

material durante as atividades do curso. 

A expressão das ideias na escrita, para além da ordenação lógica das            

mesmas, também acontece por meio das normas da língua que dão um limite à              

nossa expressividade através da gramaticalidade, bem como da inteligibilidade         

explicitadas através de frases, orações, parágrafos que vão dando encadeamento          

quanto às articulações sintática e semântica entre períodos. 

Assim, é fundamental que as ideias fiquem claras e explícitas, já que em             

um ambiente virtual em que o estudante passa mais tempo introspectivo quanto aos             

conceitos e teorias, o uso da ordem direta nas orações é preferível, já que a               

ordem indireta tende a dificultar a assimilação do conteúdo, podendo, como           

consequência desestimular o estudante a produzir seus próprios textos. 

Há de se observar ainda a progressão textual que não se dá de modo              

aleatório, obedecendo a uma ordem lógica, interligando as ideias por meio de            

componentes sintáticos que explicitem as relações entre as ideias expostas,          

buscando a coesão (plano de ordenação da língua) e a coerência (plano de             

ordenação das ideias)  internas do texto. 

Cada parágrafo deve conter um tópico frasal com a ideia principal, sendo            

composto, assim como na macroestrutura do texto uma introdução, um          

desenvolvimento e uma conclusão. 

Ainda é preciso levar em consideração o paralelismo do texto que evita a             

falta de coerência sintática e semântica. Quanto ao sintático, usa-se a mesma            

estrutura sintática para compor uma oração sem perda de elementos gramaticais           

 



similares responsáveis pela ordenação da mesma; quanto ao semântico, o foco fica            

por conta da conexão das ideias que se dão por meio dos nexos frasais tais como                

mas, portanto, porque, dentre outros que indicam as relações entre as orações. 

A argumentação de um texto é particularmente um dos aspectos centrais           

para quem está trabalhando com escrita em ambientes virtuais, pois é através do             

modo como expressamos nossas opiniões sobre determinado tema que formamos          

consequentemente a opinião do estudante em formação. Para tanto na          

argumentação utiliza-se a evidência de provas e o raciocínio consistente ora           

propondo uma tese, ora concordando ou contestando a validade dessa tese, ora            

validando essa através de uma ideia conclusiva. 

Assim, podemos evidenciar provas através de fatos, exemplos ilustrações,         

dados estatísticos, testemunho. Portanto, é por intermédio da argumentação que          

sintetizamos de modo consistente o que foi enunciado, comprovando teórico e           

conceitualmente o que foi escrito, bem como apontando a prática ou práxis de quem              

escreve. Ainda há de se levar em consideração os índices de imparcialidade            

quando não temos conhecimento integral daquilo sobre o que estamos          

argumentando, proporcionando ao leitor o benefício da dúvida e, portanto, da           

continuidade da pesquisa acerca do tema em pauta. 

Como já foi enfatizado acima, a escrita demanda planejamento e          

desenvolvimento de ideias, já que, especialmente no meio acadêmico, a          

aprendizagem se dá através da observação, da reflexão e da ação do estudante             

sobre o objeto de investigação. Ainda é a partir da interação nos chats, fóruns e               

demais ferramentas do ambiente virtual que se torna possível estimular o           

planejamento da escrita junto aos estudantes levantando questionamentos,        

coletando dados, realizando um levantamento bibliográfico de fontes idôneas em          

obras de referência, realizando fichamentos de leituras, visando à otimização do           

planejamento da produção do estudante. 

Para tanto, também é possível utilizar os mais variados recursos encontrados           

na Web, tais como, por exemplo, mapas mentais/conceituais que auxiliarão na           

elaboração de esquemas para compor descrições, narrativas, dissertações, bem         

uma diversidade de gêneros discursivos capazes de dar corpo à expressividade           

tanto do professor quanto do(a) aluno (a). 

 



Gêneros discursivos aqui tem como base a concepção de Bakhtin que           

concebe-os como materialidade verbal e não verbal, com estrutura e tema           

relativamente estáveis, produzida por alguém que destina seu conteúdo a um outro            

sujeito em contextos de produção e recepção dos mais diversos onde se dão os              

processos de compreensão do discurso.  

Isso estaria atrelado aos discursos elaborados por “comunidades de prática          

humana” sejam eles verbais, escritos, falados, visuais e ou verbo visuais. Esses            

discursos buscariam atender a demandas socioculturais dos atores sociais em          

interação através de suas identidades. Assim, os gêneros discursivos têm livre           

circulação na sociedade, o que remonta à aceitação do indivíduo social que os             

emitem. 

Por fim, destaca-se que uma vez produzidos os materiais de gênero           

discursivo científico-didático de acordo com a demanda do público-alvo (estudantes)          

que receberão e interagirão com este material, resta agora ao professor-autor           

atentar para as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas)            

quanto às citações no corpo do texto, as notas de rodapé e as referências              

bibliográficas que embasam o material a ser utilizado pelo aluno. 

4.5 Artigo 

De acordo com a ABNT(NBR 6022, 2003, p.2) o artigo científico é “parte de              

uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute idéias, métodos,           

técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento.”  

A função deste tipo de produção acadêmica é relatar os resultados de nossas             

pesquisas de modo original já que elas se destinam à publicação em periódicos             

especializados em que outros profissionais estarão também veiculando seus         

estudos e ou refutando ou ainda apresentando soluções para as investigações que            

nestes meios são difundidas. 

Um artigo científico diferencia-se pelo modo conciso com que o pesquisador           

apresenta o produto de seus estudos, os quais passam por um processo rigoroso de              

revisão, a fim de assegurar a objetividade e a clareza do que ali foi exposto. 

 



Neste caso, o revisor leva em conta o tipo de argumentação utilizada,            

aferindo o valor científico do artigo, podendo apresentar sugestões que otimizem a            

apresentação das ideias do autor. Uma vez acatadas ou não tais sugestões, o             

revisor, então, examina a possibilidade de publicação da obra. 

Conforme Marconi e Lakatos (2005, p. 262), o teor do artigo científico pode             

expressar os seguintes elementos: 

a) versar sobre um estudo pessoal, uma descoberta, ou dar um enfoque            

contrário ao já conhecido; 

b) oferecer soluções a questões controvertidas; 

c) levar ao conhecimento do público intelectual ou especializado no assunto           

novas ideias, para sondagem de opiniões ou atualização de informes. 

d) abordar aspectos secundários, levantados em alguma pesquisa, mas que          

não seriam utilizados na mesma. 

Assim, este tipo de produção acadêmica permite ao pesquisador desenvolver          

algumas habilidades relevantes para seu desempenho acadêmico tais como:         

aprimorar a capacidade de síntese, ampliar a competência de concisão frente a            

conhecimentos mais complexos, tomando como base fontes bibliográficas idôneas,         

o que predispõe o investigador à análise mais precisa dos dados coletados, bem             

como dos resultados frutos de seus estudos. 

Por fim, destacamos que este meio de divulgação de pesquisas acadêmicas           

vêm crescendo juntamente com o número de IES que se proliferam no Brasil e no               

mundo especialmente nos últimos anos, portanto vale levar em consideração que é            

um tipo de produção provisória que muda à medida em que as tecnologias,             

especialmente as referentes à Educação a Distância, avançam trazendo novas          

soluções para as atuais demandas de nossa sociedade. 

4.6 Resenha 

 

A resenha é um tipo de texto muito utilizado no meio acadêmico, já que tem               

como função resumir a produção textual de outro autor com finalidade de ampliar o              

universo de conhecimentos do(a) estudante.  

 



Normalmente os autores costumam classificar a resenha em dois tipos: a           

resenha-resumo e a resenha-crítica. 

A resenha-resumo tem a função de sintetizar o conteúdo de uma obra,            

capítulo, peça de teatro ou filme sem emitir julgamento de valor, com a finalidade de               

informar o leitor sobre o que foi lido ou assistido. 

Nele o resenhista apresenta os pontos principais do texto, assim como o            

plano geral. Isso pode ser feito em um ou vários agrupamentos de fatos ou ideias               

acerca do que está sendo resenhado. Ainda se pode sintetizar as ideias pela ordem              

de capítulos, partes e ou fatos. 

Já a resenha-crítica, como o próprio nome explicita, além de resumir o            

conteúdo, faz uma análise sobre este, ponderando os aspectos positivos e           

negativos o que resulta em um texto de opinião, demonstrando o posicionamento de             

quem o redige. 

Normalmente um equívoco que ocorre quando se aborda a resenha-crítica, é           

pensar que basta realizar um resumo e colocar uma opinião ao final o que              

definitivamente não condiz com a função de uma resenha.  

Dessa forma, é preciso que o resenhista, de fato apresente uma postura            

crítica, presente da primeira à última linha do texto, ficando perceptível o            

entrelaçamento entre resumo e a avaliação crítica do resenhista ao longo do texto             

resenhado. 

Normalmente o tom da crítica varia de moderado a enfático, dependendo das            

escolhas do resenhista, podendo, este também ser alvo de críticas em sua resenha,             

especialmente nos meios em que este tipo de texto é veiculado expondo acerca de              

uma obra de grande popularidade. 

Assim, o resenhista precisa ser alguém que apresenta conhecimentos na          

área em que faz a resenha, apresentando competência para avaliar a obra de modo              

a realizar uma crítica pertinente a respeito da mesma. 

Neste sentido, o resenhista busca divulgar elementos culturais tais como          

livros, filmes e peças de teatro, podendo ela ser divulgada em meios de divulgação              

impressos e ou digitais. A extensão deste tipo de texto depende do espaços onde              

ele será divulgado, mas o importante é saber que ela costuma ser um texto mais               

curto do que um artigo, por exemplo.  

 



A título de exemplificação, procure consultar revistas indexadas e outros          

veículos de divulgação científica para ter acesso ao diversos modelos de resenha            

encontrados no meio acadêmico.` 

Quanto à estrutura da resenha, seja ela em formato resumo ou crítico, é a              

composta, no mínimo, das seguintes partes: título, referência bibliográfica e dados           

bibliográficos do autor da obra resenhada, resumo do conteúdo e avaliação crítica. 

Na referência bibliográfica, é preciso seguir as normas da ABNT, contendo :            

nome do autor, título da obra, nome da editora, data da publicação, local da              

publicação, número de páginas. 

Por fim, é relevante destacar que há dois modos correntes de se iniciar uma              

resenha, citando-se logo a obra a ser resenhada ou começando pelo conteúdo. No             

entanto, há outras forma de principiar a escritura de uma resenha e que o resenhista               

pode e deve sempre fazer uso de modo criativo e com foco no leitor, procurando               

envolvê-lo. 

4.5 Podcast e audioaula  

4.5.1 Introdução 

 

Podcast é a tecnologia utilizada para disponibilização de conteúdos de áudio           

sob demanda para um público que tenha interesse em determinado assunto,           

geralmente com o apoio de tecnologia RSS. Aplicando-se este conceito ao ensino,            

existe a possibilidade do professor disponibilizar material para os alunos no formato            

de podcast, possibilitando que o aluno baixe ou escute o conteúdo quando lhe for              

conveniente. Não existe regra quanto o número de participantes de um podcast, o             

formato é escolhido pelo criador. Enquanto alguns criadores optam por realizar um            

podcast estilo rádio (em que não existe interação direta entre interlocutor e ouvinte),             

outros optam por realizar um podcast estilo debate (consistindo basicamente em           

uma mesa redonda) 

 

 



4.5.2 Sugestão de roteiro educacional 

 

Em termos de construção de um roteiro para um podcast de cunho            

educacional, sugere-se o seguinte esquema: 

 

a. Motivação inicial para chamar a atenção do aluno. 

b. Apresentação dos objetivos, bem como de estímulos que possibilitem         

recuperar conhecimentos prévios relacionados. 

c. Exposição de informações e elementos de forma encadeada para propiciar a           

aprendizagem. 

d. Síntese dos conhecimentos trabalhados e contextualização de outras áreas         

de aplicação. 

 

4.5.3. O equipamento físico 

 

Para realizar a gravação de um podcast com boa qualidade, sugere-se: 

 

a. Computador de configuração média: Processador de 1 Gh, 1 GB de RAM,            

500GB de HD, Placa de som/áudio integrada e Sistema Operacional          

Windows 7/8/10. 

b. Headset: headphone com microfone embutido. Recomenda-se o modelo        

LX3000 da Microsoft pelo fato dele possuir uma placa de rede externa, o que              

evita a captação de ruídos. Este é o headset padrão utilizado na UNIPAMPA. 

c. Local silencioso: recomenda-se a gravação em um local silencioso para          

evitar a influência de fatores externos na gravação do áudio. Também é            

importante a gravação em um local mobiliado devido ao fato de poder ocorrer             

efeito de eco. 

 

 



4.5.4. Gravação 

 

Um podcast pode ser gravado de forma presencial ou a distância. Os            

métodos de gravação irão mudar de uma forma para outra, mas o resultado final              

será o mesmo: 

 

a. Gravação presencial: ocorre quando reúnem-se as pessoas que participarão         

do podcast no mesmo ambiente físico para realizar a gravação (ou quando            

uma única pessoa irá participar do podcast). Para este tipo de gravação,            

recomenda-se a utilização do programa Audacity (programa gratuito). Sua         

interface é bastante básica e intuitiva e o programa pode ser baixado do link              

abaixo:  

http://www.audacityteam.org/download/ 

 

 

Tela principal do Audacity 

 

 

Para realizar uma gravação basta clicar no botão vermelho ( ) e começar            

o podcast. 

 

http://www.audacityteam.org/download/


 

b. Gravação a distância: ocorre quando é necessário realizar a gravação com            

participação de duas ou mais pessoas e estas pessoas estão separadas           

fisicamente. Para este tipo de gravação, orienta-se a utilização do software Skype            

(gratuito), que é um aplicativo de audioconferência e videoconferência         

mundialmente famoso. O skype não possui a funcionalidade de gravação de áudio            

como o audacity, logo, faz-se necessária a instalação de um software extra            

chamado MP3 Skype Recorder v.4.32 para executar esta gravação. 

 

A utilização do skype para gravação de podcast é mais complexa por            

envolver mais pessoas e pela distância: 

 

I. Baixar o skype através deste link e instalá-lo no computador 

II. Baixar o MP3 Skype Recorder v4.32 através deste link e instalá-lo no            

computador 

III. Abrir o Skype e realizar o cadastro de uma conta simples 

IV. Adicionar as pessoas que irão participar do podcast no skype 

V. Abrir o programa MP3 Skype Recorder v4.32  

VI. Começar o podcast através do skype. O MP3 Skype Recorder irá realizar a             

gravação áudio de maneira automática. 

 

4.5.5. Edição final 

 

Após termos o áudio gravado, podemos importá-lo para o Audacity onde é            

possível fazer a edição do mesmo. O programa possui uma vasta quantidade de             

recursos de edição de som, dentre os principais: 

●  Gravação e importação de sons 

● Edição simplificada com opção de cortar, copiar, colar e apagar          

trechos de áudio 

● Remoção de ruídos 

● Nivelador de volume de áudio 

 

https://www.skype.com/pt-br/download-skype/skype-for-windows/downloading/
https://voipcallrecording.com/


● Equalizador 

● Suporte a gravação multicanal 

● Inserção de efeitos de som 

 

Abaixo, segue guia das principais ferramentas que podem ser utilizadas para           

uma edição simples: 

 

 

  

Para informações adicionais sobre como utilizar o Audacity, sugerimos um          

manual desenvolvido pelo Professor Mestre Daniel Gambaro, da Universidade         

Anhembi Morumbi. O manual é bastante didático, detalhado e direcionado para           

pessoas que nunca utilizaram o programa. O manual está disponibilizado no site            

cultura digital, no link  abaixo:  

http://culturadigital.br/falalivre/files/2015/04/tutorial_audacity_amplo.pdf  

 

http://culturadigital.br/falalivre/files/2015/04/tutorial_audacity_amplo.pdf


4.5.6. Boas práticas para gravação de um podcast 

 

Sugere-se as seguintes boas práticas na produção de um podcast:  

 

a. Evite realizar a gravação do podcast através do gravador do celular. Apesar            

de existir a função de gravação, o aparelho não possui uma placa de áudio              

interna que possibilite uma gravação de qualidade alta a uma taxa de bits             

baixa. 

b. Um dos objetivos do podcast é possibilitar o acesso ao usuário de maneira             

rápida e portátil. Logo, evite gravar áudios em uma qualidade muito alta. A             

gravação a uma taxa de 96 kbps possui qualidade o suficiente. Também sugere-se             

que seja gravado um áudio de 32 kbps para alunos que não possuem condições de               

ter uma internet de alta velocidade e para alunos que utilizem 3G. 

c. Caso ocorra uma interrupção indesejada na gravação do podcast, é recomendado           

que você não pare a gravação. Orienta-se que você continue gravando e depois             

realize os cortes no programa de edição de vídeo 

d. Na gravação de um podcast através do Skype (o qual participam duas ou mais              

pessoas), é altamente recomendado que os participantes tenham uma conexão de           

internet boa (recomenda-se 2 mb de velocidade). Isso evita cortes e baixa qualidade             

de transmissão de áudio. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para potencializar as vantagens da Educação a Distância, há a necessidade           

de se utilizar diversos recursos tecnológicos. Percebe-se ao longo do tempo que as             

tecnologias vão somando-se, reconstruindo-se, ressignificando e acrescentando       

recursos em novos contextos. (ANTUNES & RIBEIRO, 2014) 

A EaD é uma modalidade de educação que busca “aproximar” as           

possibilidades de disseminação de conhecimentos e de aprendizado ao maior          

número de pessoas, independente do local em que o aluno se encontre. Além disso,              

pode proporcionar em um mundo com rápida transformação, a missão de “colocar a             

educação ao longo de toda a vida no coração da sociedade”. (ANTUNES &             

RIBEIRO - 2013) 

 



Assim encerramos as orientações para envio de materiais abertos para o           

portal de objetos de aprendizagem eduCAPES, referente aos cursos na modalidade           

a distância da UNIPAMPA no âmbito da Universidade Aberta do Brasil – UAB,             

esperamos que esta coletânea tenha contribuído para na sua prática docente. 

  

Agora é sua vez! Bom trabalho!  

  

A equipe da DEaD está aqui para dar todo apoio necessário nesta            

caminhada. 

  

Consulte nosso site para maiores informações:      

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/ead/ ou faça contato pelo e-mail      

ead.coord@unipampa.edu.br 
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