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RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO 

RESUMO DO COMPROMISSO 

DATA DO RELATÓRIO COMPROMISSO PREPARADO POR 

10 de abril de 2017 Estabelecer novo modelo de 

avaliação, aquisição, fomento e 

distribuição de recursos 

Educacionais Digitais – RED – no 

contexto da cultura Digital. 

Marlucia Delfino Amaral 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CIEB / INEP/ CAPES/ FNDE / SME-Fortaleza / EDUCADIGITAL / INSTITUTO NATURA 

 

MARCOS EXECUTADOS 

Mobilização nacional por meio de encontros regionais para criar uma rede formada por 

pesquisadores, gestores, professores e empreendedores para gerar proposições de parâmetros de 

avaliação, processo de curadoria descentralizada; 

 

RESUMO DO STATUS / AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

Por meio do CIEB houve uma mobilização de pesquisadores, gestores, professores e empreendedores 

para formação da Rede .  

Dia 16/4, no MEC, aconteceu uma reunião com representantes dessa rede. Foi apresentada pela 

UFRGS  uma ideia de sistema de avaliação, porém não houve consenso sobre o modelo apresentado.  

No mesmo dia 16/04 o MEC apresentou a versão beta do Portal Integrado do MEC, trata-se de uma 

plataforma colaborativa que tem como objetivo disponibilizar os REDs. Para as redes de ensino,  

Essa Plataforma Integrado atenderá ao compromisso na avaliação e disponibilização de recursos 

educacionais digitais. A mesma está em desenvolvimento pela UFSC e UFPR. 

Estamos preparando a criação de um GT para elabora proposições de parâmetros de avaliação e 

curadoria. 

Está em processo de discussão o modelo de curadoria descentralizada. 

Por meio do CIEB estamos recebendo apoio da EducaDigital para Construção/adequação dos termos 

de uso contemplando os diferentes tipos de recursos (abertos, gratuitos). 

 

 



 

Pa gina2 

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS 

ENTREGAS % CONCLUSÃO DATA DE CONCLUSÃO RESPONSÁVEL OBSERVAÇÕES 

Mobilização nacional 100% 31 de março de 2017 MEC / CIEB  

Concluir a formação da 

rede 

80% 30 de abril de 2017 MEC  

Elaborar preposição de 

parâmetros de avaliação 

e curadoria 

0% 31 de agosto de 2017 Grupo de 

Trabalho 

constituído 

 

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS 

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

Definir e custear o novo modelo de avaliação 

descentralizada. Quando se tratar de avaliação 

de recurso mais elaborados ou de proprietários. 

No momento não 

temos como pagar 

avaliadores com perfil 

mais especializado  

Estamos compondo 

um GT (grupo de 

trabalho) para 

pensarmos em 

soluções. Outra 

possibilidade, são 

parecerias com IES e a 

rede de ensino 

estadual. 

   

   

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/ NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO 

Observações: com certa urgência, temos necessidade de definir o modelo de avaliação, visto que já 

temos um contrato com a UFRGS para desenvolver o sistema. 


