Ações Realizadas
EA/REA no Brasil

2017

2018

2019

- Lançamento do REliA, primeiro referatório de recursos educacionais com
licenças abertas e integrado à plataforma do Ministério da Educação
(MEC-RED) www.relia.org.br
- Universidade Aberta do Brasil (CAPES) adota licenciamento aberto e
lança campanha para criação de REA
- Curso EAD sobre Educação Aberta oferecido a 300 profissionais do
Programa Universidade Aberta do Brasil
- Compromisso nº 6 do 3º Plano de Ação da Parceria para o Governo
Aberto inclui os princípios dos REA
- Resolução normativa para educação a distância do Conselho Nacional de
Educação recomenda adoção de REA
- Estudo sobre inovação aberta na educação
www.educadigital.org.br/estudocieb
- 2º Congresso Mundial de REA da UNESCO na Eslovênia e lançamento do
guia Como Implementar uma Política de Educação Aberta
www.educadigital.org.br/guiaEA
- Curso Avançado EAD para formação de Embaixadores REA da CAPES
- Portaria do Ministério da Educação exige que os recursos adquiridos para
a educação básica devem ser REA
- Formação em educação aberta e licenças abertas para gestores públicos
do Ministro da Educação
- Realização do 1º Encontro MERCOSUL sobre Educação Aberta em Brasília
- Projeto de Lei Federal sobre REA aprovado pela Comissão de Educação
da Câmara dos Deputados
- Começa o desenvolvimento do curso de especialização em Educação
Aberta e Direitos Digitais
- Lançamento do Jogo da Política de Educação Aberta em português,
inglês e espanhol www.aberta.org.br/jogoEA
- Iniciativa Educação Aberta ganha o Open Policy Award do Open
Education Consortium
- Articulação para rede latino-americana de Iniciativas de Educação Aberta
- Projeto de Lei Federal de REA aprovado pela Comissão de Educação da
Câmara dos Deputados
- Conferência Geral da UNESCO em Paris aprova recomendação para REA

Confira a linha do tempo completa desde 2011:
https://aberta.org.br/linha-do-tempo/
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O que é Educação Aberta (EA)?
É um movimento histórico que hoje combina a tradição de partilha de
boas ideias entre educadores com a cultura digital baseada em
colaboração e interatividade. Promove a liberdade de usar, alterar,
combinar e redistribuir recursos educacionais a partir do uso de
tecnologias abertas, priorizando o software livre e formatos abertos. O
conceito envolve também princípios relacionados a práticas
pedagógicas abertas, com enfoque em inclusão, acessibilidade,
equidade* e ubiquidade.

A Iniciativa Educação Aberta atende e conecta o
ecossistema da educação brasileira

Educadores

Empresas

*Educação Inclusiva, Equitativa e de Qualidade é o 4o Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável da ONU (Agenda 2030) que destaca a tecnologia no desenvolvimento de
sociedades do conhecimento.
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Referatório/Repositório de Recursos
Educacionais com licenças Abertas

O que são Recursos Educacionais Abertos (REA)?
São materiais de ensino, aprendizado e pesquisa, fixados em
qualquer suporte ou mídia, que estejam sob domínio público ou
licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam utilizados ou
adaptados por terceiros.
Instituto Educadigital - organização sem fins lucrativos,
referência mundial em projetos inovadores de educação
aberta na cultura digital. Fundado em 2010, tem como
missão contribuir para o desenvolvimentos de novas
oportunidades de aprendizagem com proteção de
direitos em uma sociedade em constante transformação.
www.educadigital.org.br
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Cátedra UNESCO em Educação Aberta - Criada em
1993, está sediada na Escola de Educação da
Universidade
de
Brasília,
reúne
professores,
pesquisadores, estudantes e consultores que
desenvolvem projetos de pesquisa, produção de
recursos e sistemas, organizar eventos e treinamentos
sobre educação aberta e educação a distância, dentro de
uma estrutura crítica para tecnologia educacional. Faz
parte de uma rede global de Cátedras da UNESCO sobre
temas semelhantes.
www.educacaoaberta.org
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Artigos acadêmicos

www.aberta.org.br
Reúne produções e projetos da Cátedra UNESCO em Educação Aberta e do
Instituto Educadigital, que promovem a temática no Brasil. Os trabalhos,
envolvendo pesquisa acadêmica, publicações, produção de recursos e
repositórios, bem como formação presencial e a distância, têm sido
desenvolvidos pelas pessoas das duas instituições desde 2007.

