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Introdução 

O Repositório Institucional (RI) da Fiocruz, denominado ‘Arca’, foi 

concebido com o intuito de disseminar e preservar a produção intelectual 

da Fundação. Utiliza o software livre ‘DSpace’ que permite a criação de 

repositórios digitais. Este software foi desenvolvido para promover a 

distribuição e preservação da produção intelectual, além de gerenciar a 

produção científica fixada em qualquer formato digital, dando-lhe maior 

visibilidade e garantindo a sua acessibilidade ao longo do tempo.  

O ‘Arca’ tem como objetivo principal, reunir toda a produção técnico-

científica da Fiocruz, dando maior visibilidade à pesquisa pública em saúde 

no Brasil. 

Dentro desse princípio, a instância Arca-Rea foi desenvolvida para dar 

visibilidade aos recursos educacionais produzidos pela instituição, 

integrado ao repositório Arca da Fiocruz e reforçando assim, seu 

compromisso com o acesso aberto ao conhecimento.  

O presente manual foi elaborado para servir de instrumento de 

orientação e padronização no preenchimento da entrada dos metadados 

do ‘Arca Rea’, estabelecendo uma unidade e consistência no tratamento 

destes dados. Foi organizado seguindo a ordem alfabética das tipologias 

dos objetos digitais contendo a descrição e exemplos em cada uma delas. 

Ressaltamos que as informações sobre Autoarquivamento; Inclusão 

dos dados; e Formas de submissão (submissão manual; busca por 

identificador; submissão utilizando um arquivo de referência bibliográfica) 

estão descritas detalhadamente no “Manual de tratamento de dados: 

preenchimento de metadados para entrada no Arca - Repositório 
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Institucional da Fiocruz. 2. ed. rev., disponível no Arca 

http://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/132571 

As tipologias de documentos disponíveis no Arca/REA são: Áudio, 

Imagem, Material Multimídia, Texto e Vídeo. 

Diretrizes Arca REA/Fiocruz 

Entre os objetivos da República Federativa do Brasil, expressos na 

Constituição Federal de 1988, um deles é a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária. Em decorrência desse enunciado, a educação é 

considerada um direito social fundamental, de grande relevância para a 

consolidação de um Estado Democrático de Direito. No entanto, o direito à 

educação inscrito na Constituição só pode ser plenamente pensado pelo 

Estado se este, num esforço contínuo, der oportunidade a todos de a uma 

educação inclusiva, onde a tecnologia possa favorecer esta educação com 

qualidade. Trata-se, assim, de atender também a outro direito 

fundamental, que é o da igualdade.  

Por conseguinte, as instituições públicas de ensino produtoras de 

Recursos Educacionais desempenham um papel fundamental para garantir 

a inclusão social por meio de uma educação aberta de qualidade. E, desta 

forma, permitir ainda maior autonomia a professores e instituições no que 

concerne ao atendimento de especificidades individuais e sociais por meio 

de adaptações e modificações dos materiais educativos publicados.  

                                                           
1 O manual inclui ainda informações sobre: upload de objeto digital; inserir/modificar metadados; políticas de permissão de 

registros; mapear/desmapear registros de uma coleção; ativar/desativar o “serviço de alerta” do repositório; e mover/excluir 
registros de uma coleção. 

http://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/13257
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Para os fins deste documento:  

I – Recursos Educacionais são as obras intelectuais utilizadas para fins 

educacionais, pedagógicos e afins, tais como livros e materiais didáticos 

complementares, objetos educacionais multimídia, jogos educacionais e 

outras peças acadêmicas;  

II – Licença e Cessão Livre (1) são duas modalidades de autorização 

de direito autoral ou de software que permitem a terceiros usufruírem, sem 

necessidade de outra autorização ou remuneração, de direitos patrimoniais 

específicos sobre certa obra, a saber: direito de cópia, distribuição, 

transmissão, publicação, retransmissão, criação de obras derivadas, desde 

que:  

1. seja preservado o direito de atribuição de autoria, mais 

especificamente o direito de o autor ter seu nome, pseudônimo ou sinal 

convencional vinculado e citado;  

2. a utilização não seja intencionada ou direcionada à obtenção de 

vantagem comercial ou compensação monetária privada direta;  

3. as obras derivadas sejam licenciadas/cedidas sob a mesma 

licença/cessão que a obra original.  

III – Recursos Educacionais Abertos são os recursos educacionais 

desenvolvidos em padrões abertos, licenciados/cedidos e disponibilizados 

à sociedade sob uma Licença ou Cessão Livre. 

IV – Padrão Técnico Aberto é o padrão que permite a 

interoperabilidade técnica, o tratamento e o uso de Recursos Educacionais 

Abertos em plataformas operacionais e de hardware diversas, e a 
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preservação digital. A distribuição de tais recursos somente poderá ser feita 

sob uma licença ou cessão livre.  

Com o objetivo de orientar e promover a adoção de Recursos 

Educacionais Abertos por todos os profissionais da Fiocruz que produzam 

tais recursos, propõem-se algumas diretrizes para sistematizar o processo 

de produção, disponibilização e divulgação dos diversos tipos de materiais 

educacionais. 

1. O desenvolvimento das obras intelectuais que se enquadrem como 

recursos educacionais deverá atender a padrões técnicos abertos que 

garantam o acesso, a utilização e sua ampla distribuição;  

2. A instituição incentivará o desenvolvimento e a adoção dos 

Recursos Educacionais Abertos, o depósito, a publicação e a 

disponibilização dos recursos produzidos nas diversas atividades 

acadêmicas, assegurando o acesso aberto e não oneroso a esses materiais;  

3. Para estimular a produção de Recursos Educacionais Abertos, a 

instituição promoverá ações de incentivo e fomento junto aos docentes;  

4. A instituição estabelecerá termo de cessão e termo de uso de 

direitos autorais para recursos educativos publicados de acordo com a sua 

Política de Acesso Aberto;  

5. A informação técnica e a informação científica, uma vez utilizadas 

na produção de Recursos Educacionais Abertos, devem ser devidamente 

referenciadas;  

6. Os recursos educacionais depositados no Arca, repositório 

institucional da Fiocruz, seguirão padrões de descrição e formatação de 
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acordo com protocolos da web e abertos que permitam a 

interoperabilidade e a recuperação na rede;  

7. A instituição deve incentivar a troca de experiências com sua Rede 

de Parceiros e ainda com os diferentes repositórios de Recursos 

Educacionais Abertos em saúde;  

8. As unidades da Fiocruz deverão ser incentivadas a participar do 

esforço de construção, manutenção e alimentação do ARCA/REA mediante 

a produção e depósito de Recursos Educacionais Abertos;  

9. Com o objetivo de dirimir dúvidas dos NAACs em relação aos 

materiais a serem depositados no ARCA-REA, será criado um Conselho 

Consultivo. Será realizado treinamentos aos NAAC’s para classificação, 

identificação e depósito dos recursos educacionais.  

10. O depósito dos recursos educacionais no ARCA-REA é opcional, 

contudo, caso o autor/titular opte pela disponibilização em acesso aberto 

dos recursos produzidos nos cursos da Fiocruz, em qualquer 

repositório/plataforma, deve fazê-lo igualmente no ARCA-REA. 

Ana Furniel 

Rosane Mendes 
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1. ÁUDIO 
O Recurso Áudio inclui a tipologia: Áudio. 
 

1.1 – Título (dc.title) 
 
Metadado correspondente ao título dado pelo autor ao recurso 
educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Todos os objetos digitais submetidos ao ‘Arca REA’ deverão 
obrigatoriamente possuir um título, devendo-se utilizá-lo tal como 
descrito no recurso educacional original que está sendo 
depositado. 

 Caso haja subtítulo, utilize dois pontos para separá-los. 

 Iniciar o preenchimento do título com a primeira letra maiúscula 
e as demais conforme a norma ‘ABNT NBR 6023’. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 Caso exista o mesmo título em outro idioma clicar no botão 
‘Adicionar mais’ e incluí-lo, tal como foi feito com o título principal. 

 Caso o recurso educacional não possua um título definido, o 
responsável pela submissão do objeto digital deverá definir um 
título que represente o recurso. 

 A alteração no campo ‘Título’, quando necessária, deverá ser feita 
no Metadado: (dc.title). 

 
Título simples: Práticas educativas. 
 
Título com subtítulo: Práticas educativas: grupos e individuais - 
entrevista. 
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1.2 – Autor (dc.contributor.author) 

 
Metadado correspondente ao nome da(s) pessoa(s) que tenha(m) a 
responsabilidade pela autoria intelectual do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Todos os objetos digitais submetidos ao ‘Arca REA’ deverão 
obrigatoriamente possuir um ou mais autores, devendo-se respeitá-
los tal como descritos no objeto digital original que está sendo 
depositado. 

 Deve-se iniciar o preenchimento da autoria informando, o último 
nome (sobrenome) e no segundo campo os demais nomes, conforme 
a norma ‘ABNT NBR 6023’. Tanto o nome quanto o sobrenome 
devem ser preenchidos com a primeira letra maiúscula e as demais 
minúsculas, tal como no exemplo. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo ‘Autor’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.contributor.author). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um clicar no 
botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o anterior. 
 
Exemplos: 
Autor pessoa física: 
Danielli, Luciana 
 
Autor pessoa jurídica: 
Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz 
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1.3 – Afiliação (dc.creator.affilliation) 
 
Metadado correspondente ao nome da(s) Instituição(ões) e unidade(s) a(s) 
qual(ais) os autores estão vinculados. 
 
Características: 

 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 

OBS: No caso de Recursos Educacionais publicados em outros 
idiomas, onde o nome da Fiocruz e de suas unidades e/ou 
departamentos estejam traduzidos, deve-se preenchê-los no 
IDIOMA PORTUGUÊS. As outras afiliações permanecerão no 
idioma em que foram traduzidas no texto da obra. 

 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Todos os objetos digitais inseridos no ‘Arca REA’ deverão ter o 
nome da instituição ou instituições as quais os autores estão 
vinculados. 

 Caso o(s) autor(es) pertençam a mais de uma instituição, informar 
cada uma das instituições separando-as por meio de espaço, barra 
e espaço ( / ), tal como exemplo abaixo. 

 Iniciar o preenchimento da afiliação com a primeira letra 
maiúscula e os demais nomes conforme a norma ‘ABNT NBR 
6023’. 

 Caso o documento tenha sido produzido por autores da Fiocruz, 
mas a afiliação não conste no documento, preencher o metadado 
Notas (dc.description) com o seguinte texto: "Documento 
produzido em parceria ou por autor vinculado à Fiocruz, mas não 
consta à informação no documento". 

 Caso não possa determinar determinar a(s) afiliação(ões) do(s) 
autor(es) externos à Fiocruz, preencher com a expressão “Sem 
afiliação”. 
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 A alteração no campo ‘Afiliação’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.creator.affilliation). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um clicar no 
botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 
 
Exemplos: 
Afiliação única: 
Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Comunicação e Informação 
Científica e Tecnológica em Saúde. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
 
Duas ou mais afiliações: 
Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Comunicação e Informação 
Científica e Tecnológica em Saúde. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências 
Humanas. Departamento de Processos Técnico-Documentais. Rio 
de Janeiro, RJ, Brasil. 

 

1.4 –Colaborador (dc.contributor.{contrib}) 
 
Metadado correspondente à identificação do(s) colaborador(es) no 
desenvolvimento do recurso educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Incluir o(s) nome(s) do colaborador do recurso educacional, 
enquanto obra de autoria coletiva. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um colaborador, 
clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 
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Exemplo: 
Danielli, Luciana 

 

1.5 – Disciplina (dc.description.discipline) 

 
Metadado correspondente a disciplina do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Incluir o nome da disciplina do recurso educacional que está sendo 
depositado.  

 A alteração no campo ‘Disciplina’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.description.discipline). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de uma disciplina, 
clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 

 
Exemplo: 
Fundamentos Teóricos da Saúde, Ciência e Tecnologia 

 

1.6 – Curso (dc.description.course) 

 
Metadado correspondente ao curso do recurso educacional que está sendo 
depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
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Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Incluir o nome do curso do recurso educacional que está sendo 
depositado.  

 A alteração no campo ‘Curso’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.description.course). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um curso clicar 
no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 

 
Exemplo: 
Informação e Comunicação em Saúde 
 

1.7 – Programa (dc.description.program) 

 
Metadado correspondente ao programa do curso do recurso educacional 
que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Incluir o nome do Programa do recurso educacional que está sendo 
depositado.  

 A alteração no campo ‘Programa’ deverá ser feita no Metadado: (dc. 
description.program). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um programa 
clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 
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Exemplo: 
PPGICS (Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Informação e 
Comunicação em Saúde) 
 

1.8 – Data do Documento (dc.date.issued) 

 
Metadado correspondente a data da publicação do recurso educacional 
que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Incluir apenas o ‘ano’ de publicação do recurso educacional que está 
sendo depositado.  

 A alteração no campo ‘Data do Documento’ deverá ser feita no 
Metadado: (dc.date.issued). 

 
Exemplo: 
2015 

 

1.9 – Tipo do Recurso (dc.type) 
 
Metadado correspondente ao tipo do recurso educacional que está sendo 
depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
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Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Escolher a opção correspondente ao tipo do recurso educacional 
a ser depositado. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo ‘Tipo’ deverá ser feita removendo-se o 
metadado (dc.type) atual e inserindo-o novamente com a 
informação correta. 

 
Exemplo: 
Áudio 

 

1.10 – Idioma (dc.language.iso) 
 
Metadado correspondente ao idioma do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 

Preenchimento: 
 

O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Escolher o idioma do recurso educacional a ser depositado, de acordo 
com a norma ISO 639-3. 

 A alteração no campo ‘Idioma’ deverá ser feita removendo-se o 
metadado: (dc.language.iso) atual inserindo-o novamente com a 
informação correta. 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um idioma clicar 
no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 
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Exemplo: 
Português (BR) 

 

1.11 – País (dc.location.country) 
 
Metadado correspondente ao país de origem do recurso educacional que 
está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 

Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer à seguinte regra: 

 

 Escolher o país de origem do recurso educacional, de acordo com a 
norma ISO 3166-1. 

 
Exemplo: 
Brasil 
 

1.12 – Direito Autoral (dc.rights) 

 
Metadado correspondente ao status dos direitos autorais (patrimoniais) do 
objeto digital que está sendo depositado.  
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer à seguinte regra: 
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 Escolher no dropdown as opções open access, restricted access ou 
closed access (para documentos com segredo industrial e patentes). 

 A alteração no campo ‘Direito Autoral’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.rights). 

 
Exemplo:  
open access 

 

1.13 – Detentor dos direitos Autorais (dc.rights.holder) 
 
Metadado correspondente ao detentor dos direitos autorais do recurso 
educacional que está sendo depositado.  
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 

 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer à seguinte regra: 
 

 Inserir o nome do detentor dos direitos autorais referente ao 
recurso educacional. 

 Iniciar o preenchimento com a primeira letra maiúscula e as 
demais minúsculas. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo ‘Detentor dos Direitos Autorais’ deverá ser 
feita no Metadado: (dc.rights.holder). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um detentor 
dos direitos autorais clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o 
procedimento tal como o anterior. 

 
Exemplo:  
Fundação Oswaldo Cruz 

  



 

24 

 

1.14 – Termos de Uso (dc.rights.license) 
 
Metadado correspondente aos termos de uso do recurso educacional que 
está sendo depositado.  
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Campo default com a descrição do link referente ao termo de uso do 
Arca. 

 A alteração no campo ‘Termos de Uso’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.rights.license). 

 
Exemplo: http://www.arca.fiocruz.br/terms/terms.jsp 

 

1.15 – Editor (dc.publisher) 
 
Metadado correspondente ao nome do Editor responsável pela publicação 
do recurso educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 

 Inserir o nome do Editor que publicou o recurso educacional. 

 Iniciar o preenchimento da editora com a primeira letra 
maiúscula e as demais minúsculas. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 
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 A alteração no campo ‘Editora’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.publisher). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um editor 
clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como 
o anterior. 

 
Exemplo: 
Editora Fiocruz 

 

1.16 - Descritores do DeCS (dc.subject.decs) 
 
Metadado correspondente aos descritores que representam o conteúdo do 
recurso educacional que está sendo depositado. Esses descritores deverão 
ser retirados do vocabulário controlado ‘Descritores em Ciências da 
Saúde’ - DeCS, desenvolvido pela Bireme. Disponível em: 
<http://decs.bvs.br/>. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Buscar no DeCS os descritores que melhor representem o conteúdo 
do recurso educacional que está sendo depositado. 

 Os descritores identificados no DeCS deverão ser os mesmos 
correspondentes àqueles atribuídos pelo autor (só insira os 
descritores em português). 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 Caso haja necessidade de outros campos clicar no botão ‘Adicionar 
mais’ e continuar com a inclusão dos descritores. 

 A alteração no campo Descritores do DeCS deverá ser feita no 
metadado: (dc.subject.decs). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um clicar no 
botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o anterior. 
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Exemplo: 
Saúde 
Dengue 

 

1.17 – Palavras-Chave (dc.subject.other) 

 
Metadado correspondente às palavras-chaves que representam o 
conteúdo do recurso educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Iniciar o preenchimento com a primeira letra em maiúscula. 

 Utilizar as palavras-chave que foram adotadas no próprio recurso 
educacional. 

 Caso necessite de mais campos clicar no botão “Adicionar mais” e 
continuar com a inclusão das palavras-chave. 

 Caso o autor não tenha atribuído às palavras-chave, o bibliotecário 
deverá fazê-lo. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um clicar no 
botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o anterior. 

 

Exemplo: 
Saúde 
 

1.18 – Referência (dc.identifier.citation) 

 
Metadado correspondente à referência bibliográfica do recurso 
educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 
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 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Inserir a referência bibliográfica do recurso educacional tal como 
sugere as normas da ABNT NBR 6023. 

 A alteração no campo ‘Referência’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.identifier.citation). 

 
Exemplo: 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Práticas educativas: grupos e 
individuais: entrevista [gravação]. Rio de Janeiro: FIOCRUZ/ICICT, 
2015. Mp3. (10min). Entrevista concedida ao ICICT. 

 

1.19 – Resumo (dc.description.abstract) 

 
Metadado correspondente ao resumo do recurso educacional que está 
sendo depositado.  
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Copiar e colar o resumo referente ao recurso educacional tal como 
está descrito no documento original a ser depositado. 

 Caso exista ‘Resumo’ em outro idioma repetir a operação no campo 
correspondente ao outro idioma.  

 Caso não exista ‘Resumo’ disponível, será necessário a sua 
elaboração. 

 Utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 
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 A alteração no campo ‘Resumo’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.description.abstract) para resumo em português; 
(dc.description.abstracten) para resumo em inglês; 
(dc.description.abstractes) para resumo em espanhol; 
(dc.description.abstractfr) para resumo em francês. 

 
Exemplo: 
O treinamento teve como objetivo capacitar os profissionais da área da 
informação para a compreensão dos processos de trabalho das 
bibliotecas e demais setores da Fiocruz. A utilização de novas 
tecnologias para o acesso a bases de dados especializadas também é 
abordada durante o curso. 

 

1.20 – Formato do Recurso (dc.description.learningtype) 
 
Metadado correspondente ao formato do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 

Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Incluir o tipo de recurso educacional quanto ao formato. 

 Os tipos de recursos estão subdivididos de acordo com o acervo 
selecionado no início da submissão (Áudio, Imagem, Texto, Vídeo e 
Material Multimídia). 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo ‘Formato do Recurso’ deverá ser feita no 
Metadado: (dc.description.learningtype). 

 No caso de haverst via repositório ARES da UNA-SUS, usar o 
metadado (unasus.learningResourceType). 

 
Exemplo: 
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Áudio 
 

1.21 – Financiador (dc.description.sponsorship) 
 
Metadado correspondente ao financiador do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 

Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Esta informação poderá ser uma agência de fomento ou qualquer 
instituição que tenha financiado o recurso educacional que está 
sendo depositado. 

 A alteração no campo ‘Financiador’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.description.sponsorship). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um financiador, 
clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 
 
Exemplo: 
FAPERJ 

 

1.22 – Notas (dc.description) 

 
Metadado correspondente ao “campo livre”. Nele pode ser inserida 
qualquer informação, de relevância, que não entre em outro campo. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
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Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Essa informação poderá ser desde um simples agradecimento até 
qualquer outra que não pertença a outros campos. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo ‘Notas’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.description). 

 
Exemplo: 
O curso foi ministrado na modalidade à distância. 

 

1.23 – Versão (dc.description.version) 

 
Metadado correspondente a versão do recurso educacional que está sendo 
depositado. 

 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 

Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Preencher o campo com o número da versão indicada. 

 Esse é um campo de preenchimento livre, segundo padrões do UNA-
SUS. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 
 
Exemplo: 
Dolby Digital 

1.24 – Duração do Recurso (dc.format.duration) 

 
Metadado correspondente a duração em minutos, do recurso educacional 
que está sendo depositado. 
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Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Preencher este campo com a informação da duração do recurso que 
está sendo depositado. 

 Esse é um campo de preenchimento livre, segundo padrões do UNA-
SUS. 

  A alteração no campo ‘Duração do Recurso’ deverá ser feita no 
Metadado: (dc.format.duration). 

 
Exemplo: 
5 min. 
 

1.25 – Fonte da Publicação Anterior (dc.identifier) 

 
Metadado correspondente a URL ou fonte original do recurso educacional 
que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Preencher com o endereço eletrônico do recurso educacional que 
está sendo depositado. 
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 Esse é um campo de preenchimento livre, segundo padrões do UNA-
SUS e deve ser preenchido com a URL do curso no Portfólio da UNA-
SUS. 

 A alteração no campo ‘Fonte da Publicação Anterior’ deverá ser feita 
no Metadado: (dc.identifier). 

 
Exemplo: 
http://moodle.unasus.gov.br/portofolio/course/view.php 

 

1.26 – Objetivo Educacional (unasus.educacionalDescription) 

 
Metadado correspondente ao objetivo educacional ou de aprendizagem do 
recurso educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Inserir as informações descritas nos objetivos principais do recurso 
educacional ao qual o curso está relacionado. 

 Iniciar o preenchimento com a primeira letra em maiúscula. 

 A alteração no campo ‘Objetivo Educacional’ deverá ser feita no 
Metadado: (unasus.educacionalDescription). 

 
Exemplo: 
Treinar profissionais da área da informação, destacando a importância 
do seu cotidiano e suas práticas, e a inserção destas na consecução de 
uma meta institucional maior, que é a informação científica e 
tecnológica em saúde. 
Compreender os processos de trabalho das bibliotecas e demais 
departamentos e setores da Fiocruz e utilizar as novas tecnologias da 
informação (especialmente o acesso às bases de dados especializadas, 
correio eletrônico e internet). 
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1.27 – Público-alvo: contexto (dc.audience.context) 

 
Metadado correspondente ao contexto de atuação profissional do público-
alvo do recurso educacional que está sendo depositado.  
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Iniciar o preenchimento com a primeira letra em maiúscula. 

 Esse é um campo de preenchimento livre, segundo padrões do UNA-
SUS. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo “público-alvo: contexto” deverá ser feita no 
Metadado: (dc.audience.context). 

 
Exemplo: 
Profissionais de Saúde da Região Sudeste 
 

1.28 – Área temática (dc.subject.classification) 

 
Metadado correspondente a classificação temática do recurso educacional 
que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
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 A abrangência temática baseia-se nas áreas de atuação, prioritárias 
do Ministério da Saúde. 

 Utilizar como referência, as áreas de classificação temática descritas 
no “Manual de preenchimento de metadados do repositório ARES 
UNA-SUS”. 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um clicar no 
botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o anterior. 
 

Exemplo: 
Promoção da Saúde 
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2. IMAGEM 
O Recurso Imagem pode incluir as tipologias: Ilustração, Fotografia, Gráfico, 
Infográfico, Diagrama e Fluxograma 
 

2.1 – Título (dc.title) 
 
Metadado correspondente ao título dado pelo autor ao recurso 
educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 

 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 

Preenchimento: 
 

O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Todos os objetos digitais submetidos ao ‘Arca REA’ deverão 
obrigatoriamente possuir um título, devendo-se utilizá-lo tal como 
descrito no recurso educacional original que está sendo 
depositado. 

 Caso haja subtítulo, utilize dois pontos para separá-los. 

 Iniciar o preenchimento do título com a primeira letra maiúscula 
e as demais conforme a norma ‘ABNT NBR 6023’. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 Caso exista o mesmo título em outro idioma clicar no botão 
‘Adicionar mais’ e incluí-lo, tal como foi feito com o título principal. 

 Caso o recurso educacional não possua um título definido, o 
responsável pela submissão do objeto digital deverá definir um 
título que represente o recurso. 

 A alteração no campo ‘Título’, quando necessária, deverá ser feita 
no Metadado: (dc.title). 

 
Exemplos: 
Título simples 
Oficina de TICs. 
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Título com subtítulo 
A Fiocruz e o acesso à informação científica no campo da saúde: 
política de acesso aberto ao conhecimento. 

 

2.2 – Autor (dc.contributor.author) 

 
Metadado correspondente ao nome da(s) pessoa(s) que tenha(m) a 
responsabilidade pela autoria intelectual do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 

 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 

Preenchimento: 
 

O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Todos os objetos digitais submetidos ao ‘Arca REA’ deverão 
obrigatoriamente possuir um ou mais autores, devendo-se respeitá-
los tal como descritos no objeto digital original que está sendo 
depositado. 

 Deve-se iniciar o preenchimento da autoria informando, o último 
nome (sobrenome) e no segundo campo os demais nomes, conforme 
a norma ‘ABNT NBR 6023’. Tanto o nome quanto o sobrenome 
devem ser preenchidos com a primeira letra maiúscula e as demais 
minúsculas, tal como no exemplo. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo ‘Autor’ deverá ser feita no 
Metadado:(dc.contributor.author). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um clicar no 
botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o anterior. 
 
Exemplos: 
Autor pessoa física: 
Danielli, Luciana 
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Autor pessoa jurídica: 
Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz 

 

2.3 – Afiliação (dc.creator.affilliation) 
 
Metadado correspondente ao nome da(s) Instituição(ões) e unidade (s) a(s) 
qual(ais) os autores estão vinculados. 
 
Características: 

 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 

OBS: No caso de Recursos Educacionais publicados em outros 
idiomas, onde o nome da Fiocruz e de suas unidades e/ou 
departamentos estejam traduzidos, deve-se preenchê-los no 
IDIOMA PORTUGUÊS. As outras afiliações permanecerão no 
idioma em que foram traduzidas no texto da obra. 

 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Todos os objetos digitais inseridos no ‘Arca REA’ deverão ter o 
nome da instituição ou instituições as quais os autores estão 
vinculados. 

 Caso o(s) autor(es) pertençam a mais de uma instituição, informar 
cada uma das instituições separando-as por meio de espaço, barra 
e espaço ( / ), tal como exemplo abaixo. 

 Iniciar o preenchimento da afiliação com a primeira letra 
maiúscula e os demais nomes conforme a norma ‘ABNT NBR 
6023’. 

 Caso o documento tenha sido produzido por autores da Fiocruz, 
mas a afiliação não conste no documento, preencher o metadado 
Notas (dc.description) com o seguinte texto: "Documento 
produzido em parceria ou por autor vinculado à Fiocruz, mas não 
consta à informação no documento". 
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 Caso não possa determinar determinar a(s) afiliação(ões) do(s) 
autor(es) externos à Fiocruz, preencher com a expressão “Sem 
afiliação”. 

 A alteração no campo ‘Afiliação’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.creator.affilliation). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um clicar no 
botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 
 
Exemplos: 
Afiliação única: 
Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Comunicação e Informação 
Científica e Tecnológica em Saúde. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
 
Duas ou mais afiliações: 
Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Comunicação e Informação 
Científica e Tecnológica em Saúde. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências 
Humanas. Departamento de Processos Técnico-Documentais. Rio 
de Janeiro, RJ, Brasil. 

 

2.4 –Colaborador (dc.contributor.{contrib}) 
 
Metadado correspondente à identificação do(s) colaborador(es) no 
desenvolvimento do recurso educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Incluir o(s) nome(s) do colaborador do recurso educacional, 
enquanto obra de autoria coletiva. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 
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 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um colaborador, 
clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 

 
Exemplo: 
Danielli, Luciana 

 

2.5 – Disciplina (dc.description.discipline) 

 
Metadado correspondente a disciplina do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Incluir o nome da disciplina do recurso educacional que está sendo 
depositado.  

 A alteração no campo ‘Disciplina’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.description.discipline). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de uma disciplina, 
clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 

 
Exemplo: 
Fundamentos Teóricos da Saúde, Ciência e Tecnologia 

 
2.6 – Curso (dc.description.course) 

 
Metadado correspondente ao curso do recurso educacional que está sendo 
depositado. 
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Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Incluir o nome do curso do recurso educacional que está sendo 
depositado.  

 A alteração no campo ‘Curso’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.description.course). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um curso, clicar 
no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 

 
Exemplo: 
Informação e Comunicação em Saúde 

 

2.7 – Programa (dc.description.program) 

 
Metadado correspondente ao programa do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Incluir o nome do Programa do recurso educacional que está sendo 
depositado.  

 A alteração no campo ‘Programa’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.description.program). 
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 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um programa 
clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 

 
Exemplo: 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Informação e 
Comunicação em Saúde 

 

2.8 – Data do Documento (dc.date.issued) 

 
Metadado correspondente a data da publicação do recurso educacional 
que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Incluir apenas o ‘ano’ de publicação do recurso educacional que está 
sendo depositado.  

 A alteração no campo ‘Data do Documento’ deverá ser feita no 
Metadado: (dc.date.issued) 

 
Exemplo: 
2015 

 
2.9 – Tipo do Recurso (dc.type) 
 
Metadado correspondente ao tipo do recurso educacional que está sendo 
depositado. 
 
Características: 
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 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Escolher a opção correspondente ao tipo do recurso educacional 
a ser depositado. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo ‘Tipo’ deverá ser feita removendo-se o 
metadado (dc.type) atual e inserindo-o novamente com a 
informação correta. 

 
Exemplo: 
Texto – Utilize somente para Recursos Educacionais 

 

2.10 – Idioma (dc.language.iso) 
 
Metadado correspondente ao idioma do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 

Preenchimento: 
 

O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Escolher o idioma do recurso educacional a ser depositado, de acordo 

com a norma ISO 639-3. 

 A alteração no campo ‘Idioma’ deverá ser feita removendo-se o 
metadado (dc.language.iso) atual inserindo-o novamente com a 
informação correta. 
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 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um idioma clicar 
no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 

 
Exemplo: Português (BR) 
 

2.11 – País (dc.location.country) 
 
Metadado correspondente ao país de origem do recurso educacional que 
está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 

Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer à seguinte regra: 

 
 Escolher o país de origem do recurso educacional, de acordo com a 

norma ISO 3166-1. 

Exemplo: 
Brasil 

 

2.12 – Direito Autoral (dc.rights) 

 
Metadado correspondente ao status dos direitos autorais (patrimoniais) do 
objeto digital que está sendo depositado.  
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer à seguinte regra: 
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 Escolher no dropdown as opções open access, restricted access ou 
closed access (para documentos com segredo industrial e patentes). 

 A alteração no campo ‘Direito Autoral’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.rights). 

 
Exemplo:  
open access 

 

2.13 – Detentor dos direitos Autorais (dc.rights.holder) 
 
Metadado correspondente ao detentor dos direitos autorais do recurso 
educacional que está sendo depositado.  
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 

 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer à seguinte regra: 
 

 Inserir o nome do detentor dos direitos autorais referente ao 
recurso educacional. 

 Iniciar o preenchimento com a primeira letra maiúscula e as 
demais minúsculas. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo ‘Detentor dos Direitos Autorais’ deverá ser 
feita no Metadado: (dc.rights.holder). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um detentor 
dos direitos autorais clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o 
procedimento tal como o anterior. 

 
Exemplo:  
Fundação Oswaldo Cruz 

 

2.14 – Termos de Uso (dc.rights.license) 
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Metadado correspondente aos termos de uso do recurso educacional que 
está sendo depositado.  
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Campo default com a descrição do link referente ao termo de uso do 
Arca. 

 A alteração no campo ‘Termos de Uso’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.rights.license). 
 
Exemplo: http://www.arca.fiocruz.br/terms/terms.jsp 
 

2.15 – Editor (dc.publisher) 
 
Metadado correspondente ao nome do Editor responsável pela publicação 
do recurso educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 

 Inserir o nome do Editor que publicou o recurso educacional. 

 Iniciar o preenchimento da editora com a primeira letra 
maiúscula e as demais minúsculas. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo ‘Editor’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.publisher). 
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 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um editor 
clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como 
o anterior. 

 
Exemplo: 
Editora Fiocruz 

 

2.16 - Descritores do DeCS (dc.subject.decs) 
 

Metadado correspondente aos descritores que representam o conteúdo do 
recurso educacional que está sendo depositado. Esses descritores deverão 
ser retirados do vocabulário controlado ‘Descritores em Ciências da 
Saúde’ - DeCS, desenvolvido pela Bireme. Disponível em: 
<http://decs.bvs.br/>. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Buscar no DeCS os descritores que melhor representem o conteúdo 
do recurso educacional que está sendo depositado. 

 Os descritores identificados no DeCS deverão ser os mesmos 
correspondentes àqueles atribuídos pelo autor (só insira os 
descritores em português).  

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 Caso haja necessidade de outros campos clicar no botão ‘Adicionar 
mais’ e continuar com a inclusão dos descritores. 

 A alteração no campo Descritores do DeCS deverá ser feita no 
metadado: (dc.subject.decs) 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um clicar no 
botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o anterior. 

 
Exemplo: 
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Saúde 
 

2.17 – Palavras-Chave (dc.subject.other) 

 
Metadado correspondente às palavras-chaves que representam o 
conteúdo do recurso educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Iniciar o preenchimento com a primeira letra em maiúscula. 

 Utilizar as palavras-chave que foram adotadas no próprio recurso 
educacional. 

 Caso necessite de mais campos clicar no botão “Adicionar mais” e 
continuar com a inclusão das palavras-chave. 

 Caso o autor não tenha atribuído às palavras-chave, o bibliotecário 
deverá fazê-lo. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um clicar no 
botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o anterior. 

 
Exemplo: 
Saúde 

 

2.18 – Referência (dc.identifier.citation) 

 
Metadado correspondente à referência bibliográfica do recurso 
educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 
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 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Inserir a referência bibliográfica do recurso educacional tal como 
sugere as normas da ABNT NBR 6023. 

 A alteração no campo ‘Referência’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.identifier.citation). 

 
Exemplo: 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Borboletário.jpg. Rio de Janeiro, 2016. 1 
imagem. JPEG. 117 KB. 

 

2.19 – Resumo (dc.description.abstract) 

 
Metadado correspondente ao resumo do recurso educacional que está 
sendo depositado.  
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Copiar e colar o resumo referente ao recurso educacional tal como 
está descrito no documento original a ser depositado. 

 Caso exista ‘Resumo’ em outro idioma repetir a operação no campo 
correspondente ao outro idioma.  

 Caso não exista ‘Resumo’ disponível, será necessário a sua 
elaboração. 

 Utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo ‘Resumo’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.description.abstract) para resumo em português; 
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(dc.description.abstracten) para resumo em inglês; 
(dc.description.abstractes) para resumo em espanhol; 
(dc.description.abstractfr) para resumo em francês. 

 
Exemplo: 
O treinamento teve como objetivo capacitar os profissionais da área da 
informação para a compreensão dos processos de trabalho das 
bibliotecas e demais setores da Fiocruz. A utilização de novas 
tecnologias para o acesso a bases de dados especializadas também é 
abordada durante o curso. 

 

2.20 – Formato do Recurso (dc.description.learningtype) 
 
Metadado correspondente ao formato do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 

Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Incluir o tipo de recurso educacional quanto ao formato. 

 Os tipos de recursos estão subdivididos de acordo com o acervo 
selecionado no início da submissão (Áudio, Imagem, Texto, Vídeo e 
Material Multimídia). 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 No caso de haverst via o repositório ARES da UNA-SUS, usar o 
metadado (unasus.learningResourceType 

 
Exemplo: 
Imagem 
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2.21 – Financiador (dc.description.sponsorship) 

 
Metadado correspondente ao financiador do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Esta informação poderá ser uma agência de fomento ou qualquer 
instituição que tenha financiado o recurso educacional que está 
sendo depositado. 

 A alteração no campo ‘Financiador’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.description.sponsorship). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um financiador, 
clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 
 
Exemplo: FAPERJ 
 

2.22 – Notas (dc.description) 

 
Metadado correspondente ao “campo livre”. Nele pode ser inserida 
qualquer informação, de relevância, que não entre em outro campo. 
 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
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O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Essa informação poderá ser desde um simples agradecimento até 
qualquer outra que não pertença a outros campos. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo ‘Notas’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.description). 

 
Exemplo: 
O curso foi ministrado na modalidade à distância. 

 

2.23 – Versão (dc.description.version) 

 
Metadado correspondente a versão do recurso educacional que está sendo 
depositado. 

 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 

Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Preencher o campo com o número da versão indicada. 

 Esse é um campo de preenchimento livre, segundo padrões do UNA-
SUS. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 
 
 
Exemplos: 
Versão 2.0 

 

2.24 – Fonte da Publicação Anterior (dc.identifier) 

 
Metadado correspondente a URL ou fonte original do recurso educacional 
que está sendo depositado. 
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Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Preencher com o endereço eletrônico do recurso educacional que 
está sendo depositado. 

 Esse é um campo de preenchimento livre, segundo padrões do UNA-
SUS e deve ser preenchido com a URL do curso no Portfólio da UNA-
SUS. 

 A alteração no campo ‘Fonte da Publicação Anterior’ deverá ser feita 
no Metadado: (dc.identifier). 

 
Exemplo: 
http://moodle.unasus.gov.br/portofolio/course/view.php 

 

2.25 – Objetivo Educacional (unasus.educacionalDescription) 

 
Metadado correspondente ao objetivo educacional ou de aprendizagem do 
recurso educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Inserir as informações descritas nos objetivos principais do recurso 
educacional ao qual o curso está relacionado. 

 Iniciar o preenchimento com a primeira letra em maiúscula. 
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Exemplo: 
Treinar profissionais da área da informação, destacando a importância 
do seu cotidiano e suas práticas, e a inserção destas na consecução de 
uma meta institucional maior, que é a informação científica e 
tecnológica em saúde. 
Compreender os processos de trabalho das bibliotecas e demais 
departamentos e setores da Fiocruz e utilizar as novas tecnologias da 
informação (especialmente o acesso às bases de dados especializadas, 
correio eletrônico e internet). 
 

2.26 – Público-alvo: contexto (dc.audience.context) 

 
Metadado correspondente ao contexto de atuação profissional do público-
alvo do recurso educacional que está sendo depositado.  
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Iniciar o preenchimento com a primeira letra em maiúscula. 

 Esse é um campo de preenchimento livre, segundo padrões do UNA-
SUS. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo “público-alvo: contexto” deverá ser feita no 
Metadado: (dc.audience.context). 

 
Exemplo: 
Profissionais de Saúde da Região Sudeste 
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2.27 – Área temática (dc.subject.classification) 

 
Metadado correspondente a classificação temática do recurso educacional 
que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 A abrangência temática baseia-se nas áreas de atuação, prioritárias 
do Ministério da Saúde. 

 Utilizar como referência, as áreas de classificação temática descritas 
no “Manual de preenchimento de metadados do repositório ARES 
UNA-SUS”. 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um clicar no 
botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o anterior. 
 

Exemplo: 
Promoção da Saúde 
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3. MATERIAL MULTIMÍDIA 
O Recurso Texto pode incluir as tipologias: Material Multimídia (SCORM, 
MOODLE E PPU). 
 

3.1 – Título (dc.title) 
 
Metadado correspondente ao título dado pelo autor ao recurso 
educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 

 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 

Preenchimento: 
 

O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Todos os objetos digitais submetidos ao ‘Arca REA’ deverão 
obrigatoriamente possuir um título, devendo-se utilizá-lo tal como 
descrito no recurso educacional original que está sendo 
depositado. 

 Caso haja subtítulo, utilize dois pontos para separá-los. 

 Iniciar o preenchimento do título com a primeira letra maiúscula 
e as demais conforme a norma ‘ABNT NBR 6023’. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 Caso exista o mesmo título em outro idioma clicar no botão 
‘Adicionar mais’ e incluí-lo, tal como foi feito com o título principal. 

 Caso o recurso educacional não possua um título definido, o 
responsável pela submissão do objeto digital deverá definir um 
título que represente o recurso. 

 A alteração no campo ‘Título’, quando necessária, deverá ser feita 
no Metadado: (dc.title). 

 
Exemplos: 
Título simples 
Acesso à informação científica e tecnológica em saúde 
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Título com subtítulo 
A Fiocruz e o acesso à informação científica no campo da saúde: 
política de acesso aberto ao conhecimento. 

 

3.2 – Autor (dc.contributor.author) 

 
Metadado correspondente ao nome da(s) pessoa(s) que tenha(m) a 
responsabilidade pela autoria intelectual do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 

 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 

Preenchimento: 
 

O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Todos os objetos digitais submetidos ao ‘Arca REA’ deverão 
obrigatoriamente possuir um ou mais autores, devendo-se respeitá-
los tal como descritos no objeto digital original que está sendo 
depositado. 

 Deve-se iniciar o preenchimento da autoria informando, o último 
nome (sobrenome) e no segundo campo os demais nomes, conforme 
a norma ‘ABNT NBR 6023’. Tanto o nome quanto o sobrenome 
devem ser preenchidos com a primeira letra maiúscula e as demais 
minúsculas, tal como no exemplo. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo ‘Autor’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.contributor.author). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um clicar no 
botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o anterior. 
 
Exemplos: 
Autor pessoa física: 
Danielle, Luciana 
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Autor pessoa jurídica: 
Fundação Oswaldo Cruz. Informação Científica e Tecnológica em 
Saúde da Fundação Oswaldo Cruz 

 

3.3 – Afiliação (dc.creator.affilliation) 
 
Metadado correspondente ao nome da(s) Instituição(ões) a(s) qual(ais) os 
autores estão vinculados. 
 
Características: 

 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 

OBS: No caso de Recursos Educacionais publicados em outros 
idiomas, onde o nome da Fiocruz e de suas unidades e/ou 
departamentos estejam traduzidos, deve-se preenchê-los no 
IDIOMA PORTUGUÊS. As outras afiliações permanecerão no 
idioma em que foram traduzidas no texto da obra. 

 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Todos os objetos digitais inseridos no ‘Arca REA’ deverão ter o 
nome da instituição ou instituições as quais os autores estão 
vinculados. 

 Caso o(s) autor(es) pertençam a mais de uma instituição, informar 
cada uma das instituições separando-as por meio de espaço, barra 
e espaço ( / ), tal como exemplo abaixo. 

 Iniciar o preenchimento da afiliação com a primeira letra 
maiúscula e os demais nomes conforme a norma ‘ABNT NBR 
6023’. 

 Caso o documento tenha sido produzido por autores da Fiocruz, 
mas a afiliação não conste no documento, preencher o metadado 
Notas (dc.description) com o seguinte texto: "Documento 
produzido em parceria ou por autor vinculado à Fiocruz, mas não 
consta à informação no documento". 
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 Caso não possa determinar determinar a(s) afiliação(ões) do(s) 
autor(es) externos à Fiocruz, preencher com a expressão “Sem 
afiliação”. 

 A alteração no campo ‘Afiliação’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.creator.affilliation). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um clicar no 
botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 
 
Exemplos: 
Afiliação única: 
Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Comunicação e Informação 
Científica e Tecnológica em Saúde. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
 
Duas ou mais afiliações: 
Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Comunicação e Informação 
Científica e Tecnológica em Saúde. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências 
Humanas. Departamento de Processos Técnico-Documentais. Rio 
de Janeiro, RJ, Brasil. 

 

3.4 – Colaborador (dc.contributor.{contrib}) 
 
Metadado correspondente à identificação do(s) contribuidor(es) / 
colaborador(es) no desenvolvimento do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Incluir o(s) nome(s) do contribuidor/colaborador do recurso 
educacional, enquanto obra de autoria coletiva. 
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 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um 
contribuidor/colaborador, clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o 
procedimento tal como o anterior. 

 
Exemplo: 
Danielli, Luciana 

 

3.5 – Disciplina (dc.description.discipline) 

 
Metadado correspondente a disciplina do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Incluir o nome da disciplina do recurso educacional que está sendo 
depositado.  

 A alteração no campo ‘Disciplina’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.description.discipline). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de uma disciplina, 
clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 

 
Exemplo: 
Fundamentos Teóricos da Saúde, Ciência e Tecnologia 
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3.6 – Curso (dc.description.course) 

 
Metadado correspondente ao curso do recurso educacional que está sendo 
depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Incluir o nome do curso do recurso educacional que está sendo 
depositado.  

 A alteração no campo ‘Curso’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.description.course). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um curso clicar 
no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 

 
Exemplo: 
Informação e Comunicação em Saúde 

 

3.7 – Programa (dc.description.program) 

 
Metadado correspondente ao programa do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
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 Incluir o nome do Programa do recurso educacional que está sendo 
depositado.  

 A alteração no campo ‘Programa’ deverá ser feita no Metadado: (dc. 
description.program). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um programa 
clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 

 
Exemplo: 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Informação e 
Comunicação em Saúde 

 

3.8 - Data do Documento (dc.date.issued) 

 
Metadado correspondente à data da publicação do recurso educacional 
que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Incluir apenas o ‘ano’ de publicação do recurso educacional que está 
sendo depositado.  

 A alteração no campo ‘Data de Publicação’ deverá ser feita no 
Metadado: (dc.date.issued) 

 
Exemplo: 
2015 
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3.9 – Tipo do Recurso (dc.type) 
 
Metadado correspondente ao tipo do recurso educacional que está sendo 
depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Escolher a opção correspondente ao tipo do recurso educacional 
a ser depositado. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo ‘Tipo’ deverá ser feita removendo-se o 
metadado (dc.type) atual e inserindo-o novamente com a 
informação correta. 

 
Exemplo: 
Material Multimídia 

 

3.10 – Idioma (dc.language.iso) 
 
Metadado correspondente ao idioma do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 

Preenchimento: 
 

O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
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 Escolher o idioma do recurso educacional a ser depositado, de acordo 
com a norma ISO 639-3. 

 A alteração no campo ‘Idioma’ deverá ser feita removendo-se o 
metadado (dc.language.iso) atual inserindo-o novamente com a 
informação correta. 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um idioma clicar 
no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 

 
Exemplo: Português (BR) 
 

3.11 – País (dc.location.country) 
 
Metadado correspondente ao país de origem do recurso educacional que 
está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 

Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer à seguinte regra: 

 

 Escolher o país de origem do recurso educacional, de acordo com a 

norma ISO 3166-1. 

Exemplo: 
Brasil 

 

3.12 – Direito Autoral (dc.rights) 

 
Metadado correspondente ao status dos direitos autorais (patrimoniais) do 
objeto digital que está sendo depositado.  
 
Características: 
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 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer à seguinte regra: 
 

 Escolher no dropdown as opções open access, restricted access ou 
closed access (para documentos com segredo industrial e patentes). 

 A alteração no campo ‘Direito Autoral’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.rights). 

 
Exemplo:  
open access 

 

3.13 – Detentor dos direitos Autorais (dc.rights.holder) 
 
Metadado correspondente ao detentor dos direitos autorais do recurso 
educacional que está sendo depositado.  
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 

 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer à seguinte regra: 
 

 Inserir o nome do detentor dos direitos autorais referente ao 
recurso educacional. 

 Iniciar o preenchimento com a primeira letra maiúscula e as 
demais minúsculas. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo ‘Detentor dos Direitos Autorais’ deverá ser 
feita no Metadado: (dc.rights.holder). 
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 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um detentor 
dos direitos autorais clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o 
procedimento tal como o anterior. 

 
Exemplo:  
Fundação Oswaldo Cruz 

 

3.14 – Termos de Uso (dc.rights.license) 
 
Metadado correspondente aos termos de uso do recurso educacional que 
está sendo depositado.  
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 

 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Campo default com a descrição do link referente ao termo de uso do 
Arca. 

 A alteração no campo ‘Termos de Uso’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.rights.license). 
 
Exemplo: http://www.arca.fiocruz.br/terms/terms.jsp 
 

3.15 – Editor (dc.publisher) 
 
Metadado correspondente ao nome do Editor responsável pela publicação 
do recurso educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
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Preenchimento: 
 

 Inserir o nome do Editor que publicou o recurso educacional. 

 Iniciar o preenchimento da editora com a primeira letra 
maiúscula e as demais minúsculas. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo ‘Editor’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.publisher). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um editor 
clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como 
o anterior. 

 
Exemplo: 
Editora Fiocruz 
 

3.16 - Descritores do DeCS (dc.subject.decs) 
 

Metadado correspondente aos descritores que representam o conteúdo do 
recurso educacional que está sendo depositado. Esses descritores deverão 
ser retirados do vocabulário controlado ‘Descritores em Ciências da 
Saúde’ - DeCS, desenvolvido pela Bireme. Disponível em: 
<http://decs.bvs.br/>. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Buscar no DeCS os descritores que melhor representem o conteúdo 
do recurso educacional que está sendo depositado. 

 Os descritores identificados no DeCS deverão ser os mesmos 
correspondentes àqueles atribuídos pelo autor (só insira os 
descritores em português).  

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 
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 Caso haja necessidade de outros campos clicar no botão ‘Adicionar 
mais’ e continuar com a inclusão dos descritores. 

 A alteração no campo Descritores do DeCS deverá ser feita no 
metadado: (dc.subject.decs) 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um clicar no 
botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o anterior. 

 
Exemplo: 
Saúde 

 

3.17 – Palavras-Chave (dc.subject.other) 

 
Metadado correspondente às palavras-chaves que representam o 
conteúdo do recurso educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Iniciar o preenchimento com a primeira letra em maiúscula. 

 Utilizar as palavras-chave que foram adotadas no próprio recurso 
educacional. 

 Caso necessite de mais campos clicar no botão “Adicionar mais” e 
continuar com a inclusão das palavras-chave. 

 Caso o autor não tenha atribuído às palavras-chave, o bibliotecário 
deverá fazê-lo. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um clicar no 
botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o anterior. 

 
Exemplo: 
Saúde 
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3.18 – Referência (dc.identifier.citation) 

 
Metadado correspondente à referência bibliográfica do recurso 
educacional que está sendo depositado. 

 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Inserir a referência bibliográfica do recurso educacional tal como 
sugere as normas da ABNT NBR 6023. 

 A alteração no campo ‘Referência’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.identifier.citation). 

 
Exemplo: 
CALDAS, Célia Pereira. Saúde da pessoa idosa. Fortaleza: Universidade 

Federal do Ceará, 2016. Material Multimídia. v. 1.0. Arquivo zip. 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Curso de Qualificação em Acesso à 
Informação Científica e Tecnológica em Saúde. Rio de Janeiro: 
FIOCRUZ/ICICT, 2016. Moodle. Disciplinas: 1. Introdução à 
acessibilidade na Web. 2. Recursos Educacionais Abertos. Carga 
horária 72 horas. Disponível em: 
<https://www.icict.fiocruz.br/content/acesso-informacao-cientifica-e-
tecnologica-em-saude>. Acesso em: 10 maio 2016.  

 

3.19 – Resumo (dc.description.abstract) 

 
Metadado correspondente ao resumo do recurso educacional que está 
sendo depositado.  
 
Características: 
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 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Copiar e colar o resumo referente ao recurso educacional tal como 
está descrito no documento original a ser depositado. 

 Caso exista ‘Resumo’ em outro idioma repetir a operação no campo 
correspondente ao outro idioma.  

 Caso não exista ‘Resumo’ disponível, será necessário a sua 
elaboração. 

 Utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo ‘Resumo’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.description.abstract) para resumo em português; 
(dc.description.abstracten) para resumo em inglês; 
(dc.description.abstractes) para resumo em espanhol; 
(dc.description.abstractfr) para resumo em francês. 

 
Exemplo: 
O treinamento teve como objetivo capacitar os profissionais da área da 
informação para a compreensão dos processos de trabalho das 
bibliotecas e demais setores da Fiocruz. A utilização de novas 
tecnologias para o acesso a bases de dados especializadas também é 
abordada durante o curso. 

 

3.20 – Formato do Recurso (dc.description.learningtype) 
 
Metadado correspondente ao formato do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
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Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Incluir o tipo de recurso educacional quanto ao formato. 

 Os tipos de recursos estão subdivididos de acordo com o acervo 
selecionado no início da submissão (Áudio, Imagem, Texto, Vídeo e 
Material Multimídia). 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 No caso de haverst via o repositório ARES da UNA-SUS, usar o 
metadado (unasus.learningResourceType). 

 
Exemplo: 
Material Multimídia 

 

3.21 – Financiador (dc.description.sponsorship) 
 
Metadado correspondente ao financiador do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 

Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Esta informação poderá ser uma agência de fomento ou qualquer 
instituição que tenha financiado o recurso educacional que está 
sendo depositado. 

 A alteração no campo ‘Financiador’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.description.sponsorship). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um financiador, 
clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 
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Exemplo: 
FAPERJ 

 

3.22 – Notas (dc.description) 

 
Metadado correspondente ao “campo livre”. Nele pode ser inserida 
qualquer informação, de relevância, que não entre em outro campo. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Essa informação poderá ser desde um simples agradecimento até 
qualquer outra que não pertença a outros campos. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo ‘Notas’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.description). 

 
Exemplo: 
O curso foi ministrado na modalidade à distância. 

 

3.23 – Versão (dc.description.version) 

 
Metadado correspondente a versão do recurso educacional que está sendo 
depositado. 

 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
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Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Preencher o campo com o número da versão indicada. 

 Esse é um campo de preenchimento livre, segundo padrões do UNA-
SUS. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 
 
Exemplos: 
Versão de software: 2.6 

 

3.24 – Requisitos técnicos (dc.relation.requires) 

 
Metadado correspondente aos requisitos técnicos necessários para 
visualização do recurso educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Preencher com a informação de programas, plug-ins, softwares ou 
versões de navegadores necessários para o download, a visualização 
e/ou uso do recurso.  

 Esse é um campo de preenchimento livre, segundo padrões do UNA-
SUS. 

 No caso de haverst via repositório ARES da UNA-SUS, usar o 
metadado (unasus.technicalRequirement). 

 
Exemplo: 
MOODLE 
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3.25 – Suporte a dispositivos móveis (unasus.mobile) 

 
Metadado correspondente à descrição do suporte a dispositivos móveis do 
recurso educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Selecionar o dispositivo móvel, conforme as opções indicadas. 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um clicar no 
botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o anterior. 

 
Exemplo: 
Tablet 

 

3.26 – Fonte da Publicação Anterior (dc.identifier) 

 
Metadado correspondente a URL ou fonte original do recurso educacional 
que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Preencher com o endereço eletrônico do recurso educacional que 
está sendo depositado. 
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 Esse é um campo de preenchimento livre, segundo padrões do UNA-
SUS e deve ser preenchido com a URL do curso no Portfólio da UNA-
SUS. 

 A alteração no campo ‘Fonte da Publicação Anterior’ deverá ser feita 
no Metadado: (dc.identifier). 

 
Exemplo: 
http://moodle.unasus.gov.br/portofolio/course/view.php 

 

3.27 – Objetivo Educacional (unasus.educacionalDescription) 

 
Metadado correspondente ao objetivo educacional ou de aprendizagem do 
recurso educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório; 

 Campo não repetitivo. 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Inserir as informações descritas nos objetivos principais do recurso 
educacional ao qual o curso está relacionado. 

 Iniciar o preenchimento com a primeira letra em maiúscula. 

 A alteração no campo ‘Objetivo Educacional’ deverá ser feita no 
Metadado: (unasus.educacionalDescription). 

 
Exemplo: 
Treinar profissionais da área da informação, destacando a importância 
do seu cotidiano e suas práticas, e a inserção destas na consecução de 
uma meta institucional maior, que é a informação científica e 
tecnológica em saúde. 
Compreender os processos de trabalho das bibliotecas e demais 
departamentos e setores da Fiocruz e utilizar as novas tecnologias da 
informação (especialmente o acesso às bases de dados especializadas, 
correio eletrônico e internet). 
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3.28 – Público-alvo: contexto (dc.audience.context) 

 
Metadado correspondente ao contexto de atuação profissional do público-
alvo do recurso educacional que está sendo depositado.  
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Iniciar o preenchimento com a primeira letra em maiúscula. 

 Esse é um campo de preenchimento livre, segundo padrões do UNA-
SUS. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo “público-alvo: contexto” deverá ser feita no 
Metadado: (dc.audience.context). 

 
Exemplo: 
Profissionais de Saúde da Região Sudeste 

 

3.29 – Área temática (dc.subject.classification) 

 
Metadado correspondente a classificação temática do recurso educacional 
que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 

Preenchimento: 
 

O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
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 A abrangência temática baseia-se nas áreas de atuação, prioritárias 
do Ministério da Saúde. 

 Utilizar como referência, as áreas de classificação temática descritas 
no “Manual de preenchimento de metadados do repositório ARES 
UNA-SUS”. 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um clicar no 
botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o anterior. 
 

Exemplo: 
Promoção da Saúde 
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4. TEXTO 
O Recurso Texto pode incluir as tipologias (texto e protocolo clínico). 
 

4.1 – Título (dc.title) 
 
Metadado correspondente ao título dado pelo autor ao recurso 
educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Todos os objetos digitais submetidos ao ‘Arca REA’ deverão 
obrigatoriamente possuir um título, devendo-se utilizá-lo tal como 
descrito no recurso educacional original que está sendo 
depositado. 

 Caso haja subtítulo, utilize dois pontos para separá-los. 

 Iniciar o preenchimento do título com a primeira letra maiúscula 
e as demais conforme a norma ‘ABNT NBR 6023’. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 Caso exista o mesmo título em outro idioma clicar no botão 
‘Adicionar mais’ e incluí-lo, tal como foi feito com o título principal. 

 Caso o recurso educacional não possua um título definido, o 
responsável pela submissão do objeto digital deverá definir um 
título que represente o recurso. 

 A alteração no campo ‘Título’, quando necessária, deverá ser feita 
no Metadado: (dc.title). 

 
Exemplos: 
Título simples 
Oficina de TICs. 
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Título com subtítulo 
A Fiocruz e o acesso à informação científica no campo da saúde: 
política de acesso aberto ao conhecimento. 

 

4.2 – Autor (dc.contributor.author) 

 
Metadado correspondente ao nome da(s) pessoa(s) que tenha(m) a 
responsabilidade pela autoria intelectual do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 

 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 

Preenchimento: 
 

O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Todos os objetos digitais submetidos ao ‘Arca REA’ deverão 
obrigatoriamente possuir um ou mais autores, devendo-se respeitá-
los tal como descritos no objeto digital original que está sendo 
depositado. 

 Deve-se iniciar o preenchimento da autoria informando, o último 
nome (sobrenome) e no segundo campo os demais nomes, conforme 
a norma ‘ABNT NBR 6023’. Tanto o nome quanto o sobrenome 
devem ser preenchidos com a primeira letra maiúscula e as demais 
minúsculas, tal como no exemplo. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo ‘Autor’ deverá ser feita no 
Metadado:(dc.contributor.author). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um clicar no 
botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o anterior. 
 
Exemplos: 
Autor pessoa física: 
Danielli, Luciana 
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Autor pessoa jurídica: 
Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz 

 

4.3 – Afiliação (dc.creator.affilliation) 
 
Metadado correspondente ao nome da(s) Instituição(ões) e unidade(s) a(s) 
qual(ais) os autores estão vinculados. 
 
Características: 

 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 

OBS: No caso de Recursos Educacionais publicados em outros 
idiomas, onde o nome da Fiocruz e de suas unidades e/ou 
departamentos estejam traduzidos, deve-se preenchê-los no 
IDIOMA PORTUGUÊS. As outras afiliações permanecerão no 
idioma em que foram traduzidas no texto da obra. 

 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Todos os objetos digitais inseridos no ‘Arca REA’ deverão ter o 
nome da instituição ou instituições as quais os autores estão 
vinculados. 

 Caso o(s) autor(es) pertençam a mais de uma instituição, informar 
cada uma das instituições separando-as por meio de espaço, barra 
e espaço ( / ), tal como exemplo abaixo. 

 Iniciar o preenchimento da afiliação com a primeira letra 
maiúscula e os demais nomes conforme a norma ‘ABNT NBR 
6023’. 

 Caso o documento tenha sido produzido por autores da Fiocruz, 
mas a afiliação não conste no documento, preencher o metadado 
Notas (dc.description) com o seguinte texto: "Documento 
produzido em parceria ou por autor vinculado à Fiocruz, mas não 
consta à informação no documento". 
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 Caso não possa determinar determinar a(s) afiliação(ões) do(s) 
autor(es) externos à Fiocruz, preencher com a expressão “Sem 
afiliação”. 

 A alteração no campo ‘Afiliação’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.creator.affilliation). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um clicar no 
botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 
 
Exemplos: 
Afiliação única: 
Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Comunicação e Informação 
Científica e Tecnológica em Saúde. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
 
Duas ou mais afiliações: 
Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Comunicação e Informação 
Científica e Tecnológica em Saúde. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências 
Humanas. Departamento de Processos Técnico-Documentais. Rio 
de Janeiro, RJ, Brasil. 

 

4.4 –Colaborador (dc.contributor.{contrib}) 
 
Metadado correspondente à identificação do(s) colaborador(es) no 
desenvolvimento do recurso educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Incluir o(s) nome(s) do colaborador do recurso educacional, 
enquanto obra de autoria coletiva. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 
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 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um colaborador, 
clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 

 
Exemplo: 
Danielli, Luciana 

 

4.5 – Disciplina (dc.description.discipline) 

 
Metadado correspondente a disciplina do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Incluir o nome da disciplina do recurso educacional que está sendo 
depositado.  

 A alteração no campo ‘Disciplina’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.description.discipline) 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de uma disciplina, 
clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 

 
Exemplo: 
Fundamentos Teóricos da Saúde, Ciência e Tecnologia 

 

4.6 – Curso (dc.description.course) 

 
Metadado correspondente ao curso do recurso educacional que está sendo 
depositado. 
 
Características: 
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 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Incluir o nome do curso do recurso educacional que está sendo 
depositado.  

 A alteração no campo ‘Curso’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.description.course). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de uma disciplina, 
clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 

 
Exemplo: 
Informação e Comunicação em Saúde 

 

4.7 – Programa (dc.description.program) 

 
Metadado correspondente ao programa do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Incluir o nome do Programa do recurso educacional que está sendo 
depositado.  

 A alteração no campo ‘Programa’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.description.program). 



 

83 

 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de uma disciplina, 
clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 

 
Exemplo: 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Informação e 
Comunicação em Saúde 

 

4.8 – Data do Documento (dc.date.issued) 

 
Metadado correspondente à data da publicação do recurso educacional 
que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Incluir apenas o ‘ano’ de publicação do recurso educacional que está 
sendo depositado.  

 A alteração no campo ‘Data de Publicação’ deverá ser feita no 
Metadado: (dc.date.issued). 

 
Exemplo: 
2015 

 

4.9 – Tipo do Recurso (dc.type) 
 
Metadado correspondente ao tipo do recurso educacional que está sendo 
depositado. 
 
Características: 
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 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Escolher a opção correspondente ao tipo do recurso educacional 
a ser depositado. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo ‘Tipo’ deverá ser feita removendo-se o 
metadado (dc.type) atual e inserindo-o novamente com a 
informação correta. 

 
Exemplo:  
Texto – Utilize somente para Recursos Educacionais 
 

4.10 – Idioma (dc.language.iso) 
 
Metadado correspondente ao idioma do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 

Preenchimento: 
 

O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Escolher o idioma do recurso educacional a ser depositado, de acordo 

com a norma ISO 639-3. 

 A alteração no campo ‘Idioma’ deverá ser feita removendo-se o 
metadado (dc.language.iso) atual inserindo-o novamente com a 
informação correta. 
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 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um idioma clicar 
no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 

 
Exemplo: 
Português (BR) 

 

4.11 – País (dc.location.country) 
 
Metadado correspondente ao país de origem do recurso educacional que 
está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer à seguinte regra: 
 

 Escolher o país de origem do recurso educacional, de acordo com a 

norma ISO 3166-1. 

Exemplo: 
Brasil 

 

4.12 – Direito Autoral (dc.rights) 

 
Metadado correspondente ao status dos direitos autorais (patrimoniais) do 
objeto digital que está sendo depositado.  
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
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Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer à seguinte regra: 
 

 Escolher no dropdown as opções open access, restricted access ou 
closed access. 

 A alteração no campo ‘Direito Autoral’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.rights). 

 

4.13 – Detentor dos direitos Autorais (dc.rights.holder) 
 
Metadado correspondente ao detentor dos direitos autorais do recurso 
educacional que está sendo depositado.  
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 

 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer à seguinte regra: 
 

 Inserir o nome do detentor dos direitos autorais referente ao 
recurso educacional. 

 Iniciar o preenchimento com a primeira letra maiúscula e as 
demais minúsculas. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo ‘Detentor dos Direitos Autorais’ deverá ser 
feita no Metadado: (dc.rights.holder). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um detentor 
dos direitos autorais clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o 
procedimento tal como o anterior. 

 
Exemplo:  
Fundação Oswaldo Cruz 
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4.14 – Termos de Uso (dc.rights.license) 
 
Metadado correspondente aos termos de uso do recurso educacional que 
está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Campo default com a descrição do link referente ao termo de uso do 
Arca. 

 A alteração no campo ‘Termos de Uso’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.rights.license). 
 
Exemplo:  
http://www.arca.fiocruz.br/terms/terms.jsp 

 

4.15 – Editor (dc.publisher) 
 
Metadado correspondente ao nome da Editora responsável pela publicação 
do recurso educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 

 Inserir o nome da Editora que publicou o recurso educacional. 

 Iniciar o preenchimento da editora com a primeira letra 
maiúscula e as demais minúsculas. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 
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 A alteração no campo ‘Editora’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.publisher). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de uma editora 
clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como 
o anterior. 

 
Exemplo: 
Editora Fiocruz 

 

4.16 - Descritores do DeCS (dc.subject.decs) 
 

Metadado correspondente aos descritores que representam o conteúdo do 
recurso educacional que está sendo depositado. Esses descritores deverão 
ser retirados do vocabulário controlado ‘Descritores em Ciências da 
Saúde’ - DeCS, desenvolvido pela Bireme. Disponível em: 
<http://decs.bvs.br/>. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Buscar no DeCS os descritores que melhor representem o conteúdo 
do recurso educacional que está sendo depositado. 

 Os descritores identificados no DeCS deverão ser os mesmos 
correspondentes àqueles atribuídos pelo autor (só insira os 
descritores em português).  

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 Caso haja necessidade de outros campos clicar no botão ‘Adicionar 
mais’ e continuar com a inclusão dos descritores. 

 A alteração no campo Descritores do DeCS deverá ser feita no 
metadado: (dc.subject.decs) 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um clicar no 
botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o anterior. 
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Exemplo: 
Saúde 

 

4.17 – Palavras-Chave (dc.subject.other) 
 

Metadado correspondente às palavras-chaves que representam o 
conteúdo do recurso educacional que está sendo depositado. 
 

Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 

Preenchimento: 
 

O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Iniciar o preenchimento com a primeira letra em maiúscula. 

 Utilizar as palavras-chave que foram adotadas no próprio recurso 
educacional. 

 Caso necessite de mais campos clicar no botão “Adicionar mais” e 
continuar com a inclusão das palavras-chave. 

 Caso o autor não tenha atribuído as palavras-chave, o bibliotecário 
deverá fazê-lo. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 Repetir a mesma operação para os metadados referentes às 
palavras-chave em inglês, espanhol e francês, caso estejam 
disponíveis. 

 A alteração no campo palavras-chave deverá ser feita no Metadado: 
(dc.subject.other) para palavras-chave em português; 
(dc.subject.en) para palavras-chave em inglês; 
(dc.subject.es) para palavras-chave em espanhol; 
(dc.subject.fr) para palavras-chave em francês. 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um clicar no 
botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o anterior. 

 
Exemplo: 
Saúde 
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4.18 – Referência (dc.identifier.citation) 

 
Metadado correspondente à referência bibliográfica do recurso 
educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Inserir a referência bibliográfica do recurso educacional tal como 
sugere as normas da ABNT NBR 6023. 

 A alteração no campo ‘Referência’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.identifier.citation). 

 
Exemplo: 
DANIELLI, Luciana. A Fiocruz e o acesso à informação científica no 
campo da saúde: política de acesso aberto ao conhecimento. Rio de 
Janeiro: FIOCRUZ/ICICT, 2015. 23 p. Trabalho apresentado no Curso de 
Acesso à Informação Científica e Tecnológica em Saúde. Modalidade: 
Qualificação. 

 

4.19 – Resumo (dc.description.abstract) 

 
Metadado correspondente ao resumo do recurso educacional que está 
sendo depositado.  
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
  



 

91 

 

Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Copiar e colar o resumo referente ao recurso educacional tal como 
está descrito no documento original a ser depositado. 

 Caso exista ‘Resumo’ em outro idioma repetir a operação no campo 
correspondente ao outro idioma.  

 Caso não exista ‘Resumo’ disponível, será necessário a sua 
elaboração. 

 Utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo ‘Resumo’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.description.abstract) para resumo em português; 
(dc.description.abstracten) para resumo em inglês; 
(dc.description.abstractes) para resumo em espanhol; 
(dc.description.abstractfr) para resumo em francês. 

 
Exemplo: 
O treinamento teve como objetivo capacitar os profissionais da área da 
informação para a compreensão dos processos de trabalho das 
bibliotecas e demais setores da Fiocruz. A utilização de novas 
tecnologias para o acesso a bases de dados especializadas também é 
abordada durante o curso. 

 

4.20 – Formato do Recurso (dc.description.learningtype) 
 
Metadado correspondente ao formato do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 

Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
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 Incluir o tipo de recurso educacional quanto ao formato. 

 Os tipos de recursos estão subdivididos de acordo com o acervo 
selecionado no início da submissão (Áudio, Imagem, Texto, Vídeo e 
Material Multimídia). 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 No caso de haverst via o repositório ARES da UNA-SUS, usar o 
metadado (unasus.learningResourceType 

 
Exemplo: 
Texto 

 

4.21 – Financiador (dc.description.sponsorship) 
 
Metadado correspondente ao patrocinador do recurso educacional que 
está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 

Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Esta informação poderá ser uma agência de fomento ou qualquer 
instituição que tenha financiado o recurso educacional que está 
sendo depositado. 

 A alteração no campo ‘Financiador’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.description.sponsorship). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um financiador, 
clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 
 
Exemplo: 
FAPERJ 
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4.22 – Notas (dc.description) 

 
Metadado correspondente ao “campo livre”. Nele pode ser inserida 
qualquer informação, de relevância, que não entre em outro campo. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Essa informação poderá ser desde um simples agradecimento até 
qualquer outra que não pertença a outros campos. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo ‘Notas’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.description). 

 
Exemplo: 
O curso foi ministrado na modalidade à distância. 

 

4.23 – Versão (dc.description.version) 

 
Metadado correspondente a versão do recurso educacional que está sendo 
depositado. 

 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 

Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Preencher o campo com o número da versão indicada. 
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 Esse é um campo de preenchimento livre, segundo padrões do UNA-
SUS. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 
 
Exemplos: 
Versão de textos: 2. ed. 

 

4.24 – Fonte da Publicação Anterior (dc.identifier) 

 
Metadado correspondente a URL ou fonte original do recurso educacional 
que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Preencher com o endereço eletrônico que permite a visualização de 
um recurso educacional. 

 Esse é um campo de preenchimento livre, segundo padrões do UNA-
SUS. 

 A alteração no campo ‘Fonte da Publicação Anterior’ deverá ser feita 
no Metadado: (dc.identifier) 

 
Exemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Gp0FJCUaAME 

 

4.25 – Objetivo Educacional (unasus.educacionalDescription) 

 
Metadado correspondente ao objetivo educacional ou de aprendizagem do 
recurso educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 
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 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Inserir as informações descritas nos objetivos principais do recurso 
educacional ao qual o curso está relacionado. 

 Iniciar o preenchimento com a primeira letra em maiúscula. 
 
Exemplo: 
Treinar profissionais da área da informação, destacando a importância 
do seu cotidiano e suas práticas, e a inserção destas na consecução de 
uma meta institucional maior, que é a informação científica e 
tecnológica em saúde. 
Compreender os processos de trabalho das bibliotecas e demais 
departamentos e setores da Fiocruz e utilizar as novas tecnologias da 
informação (especialmente o acesso às bases de dados especializadas, 
correio eletrônico e internet). 

 

4.26 – Público-alvo: contexto (dc.audience.context) 

 
Metadado correspondente ao contexto de atuação profissional do público-
alvo do recurso educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Iniciar o preenchimento com a primeira letra em maiúscula. 

 Esse é um campo de preenchimento livre, segundo padrões do UNA-
SUS. 
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 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo “público-alvo: contexto” deverá ser feita no 
Metadado: (dc.audience.context). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um clicar no 
botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o anterior. 

 
Exemplo: 
Profissionais de Saúde da Região Sudeste 

 

4.27 – Área temática (dc.subject.classification) 

 
Metadado correspondente a classificação temática do recurso educacional 
que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 A abrangência temática baseia-se nas áreas de atuação, prioritárias 
do Ministério da Saúde. 

 Utilizar como referência, as áreas de classificação temática descritas 
no manual de preenchimento de metadados do repositório ARES 
UNA-SUS. 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um clicar no 
botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o anterior. 
 

Exemplo: 
Promoção da Saúde 
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5. VÍDEO 
O Recurso Vídeo pode incluir as tipologias: Animação, Vídeo e Videoaula. 
 

5.1 – Título (dc.title) 
 
Metadado correspondente ao título dado pelo autor ao recurso 
educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 

 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 

Preenchimento: 
 

O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Todos os objetos digitais submetidos ao ‘Arca REA’ deverão 
obrigatoriamente possuir um título, devendo-se utilizá-lo tal como 
descrito no recurso educacional original que está sendo 
depositado. 

 Caso haja subtítulo, utilize dois pontos para separá-los. 

 Iniciar o preenchimento do título com a primeira letra maiúscula 
e as demais conforme a norma ‘ABNT NBR 6023’. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 Caso exista o mesmo título em outro idioma clicar no botão 
‘Adicionar mais’ e incluí-lo, tal como foi feito com o título principal. 

 Caso o recurso educacional não possua um título definido, o 
responsável pela submissão do objeto digital deverá definir um 
título que represente o recurso. 

 A alteração no campo ‘Título’, quando necessária, deverá ser feita 
no Metadado: (dc.title). 

 
Exemplos: 
Título simples 
Novas alternativas de controle do vetor: módulo 10. 
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OBS: Arquivos de Vídeo com tamanho até 900MB, o upload pode ser 
realizado pela interface do Arca. Acima desse valor, entrar em contato 
com a equipe do Arca através do e-mail: repositorioarca@fiocruz.br 

 

5.2 – Autor (dc.contributor.author) 

 
Metadado correspondente ao nome da(s) pessoa(s) que tenha(m) a 
responsabilidade pela autoria intelectual do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 

 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 

Preenchimento: 
 

O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Todos os objetos digitais submetidos ao ‘Arca REA’ deverão 
obrigatoriamente possuir um ou mais autores, devendo-se respeitá-
los tal como descritos no objeto digital original que está sendo 
depositado. 

 Deve-se iniciar o preenchimento da autoria informando, o último 
nome (sobrenome) e no segundo campo os demais nomes, conforme 
a norma ‘ABNT NBR 6023’. Tanto o nome quanto o sobrenome 
devem ser preenchidos com a primeira letra maiúscula e as demais 
minúsculas, tal como no exemplo. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo ‘Autor’ deverá ser feita no 
Metadado:(dc.contributor.author). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um clicar no 
botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o anterior. 
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Exemplos: 
Autor pessoa física: 
Danielli, Luciana 

 
Autor pessoa jurídica: 
Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz 

 

5.3 – Afiliação (dc.creator.affilliation) 
 
Metadado correspondente ao nome da(s) Instituição(ões) e unidade(s) a(s) 
qual(ais) os autores estão vinculados. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 

OBS: No caso de Recursos Educacionais publicados em outros 
idiomas, onde o nome da Fiocruz e de suas unidades e/ou 
departamentos estejam traduzidos, deve-se preenchê-los no 
IDIOMA PORTUGUÊS. As outras afiliações permanecerão no 
idioma em que foram traduzidas no texto da obra. 

 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Todos os objetos digitais inseridos no ‘Arca REA’ deverão ter o 
nome da instituição ou instituições as quais os autores estão 
vinculados. 

 Caso o(s) autor(es) pertençam a mais de uma instituição, informar 
cada uma das instituições separando-as por meio de espaço, barra 
e espaço ( / ), tal como exemplo abaixo. 

 Iniciar o preenchimento da afiliação com a primeira letra 
maiúscula e os demais nomes conforme a norma ‘ABNT NBR 
6023’. 

 Caso o documento tenha sido produzido por autores da Fiocruz, 
mas a afiliação não conste no documento, preencher o metadado 
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Notas (dc.description) com o seguinte texto: "Documento 
produzido em parceria ou por autor vinculado à Fiocruz, mas não 
consta à informação no documento". 

 Caso não possa determinar determinar a(s) afiliação(ões) do(s) 
autor(es) externos à Fiocruz, preencher com a expressão “Sem 
afiliação”. 

 A alteração no campo ‘Afiliação’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.creator.affilliation). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um clicar no 
botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 

 
Exemplos: 
Afiliação única: 
Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Comunicação e Informação 
Científica e Tecnológica em Saúde. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 

Duas ou mais afiliações: 
Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Comunicação e Informação 
Científica e Tecnológica em Saúde. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências 
Humanas. Departamento de Processos Técnico-Documentais. Rio 
de Janeiro, RJ, Brasil. 
 

5.4 –Colaborador (dc.contributor.{contrib}) 
 

Metadado correspondente à identificação do(s) colaborador(es) no 
desenvolvimento do recurso educacional que está sendo depositado. 
 

Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
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 Incluir o(s) nome(s) do colaborador do recurso educacional, 
enquanto obra de autoria coletiva. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um colaborador, 
clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 

 

Exemplo: 
Danielli, Luciana 
 

5.5 – Disciplina (dc.description.discipline) 

 
Metadado correspondente a disciplina do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Incluir o nome da disciplina do recurso educacional que está sendo 
depositado.  

 A alteração no campo ‘Disciplina’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.description.discipline) 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de uma disciplina, 
clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 

 
Exemplo: 
Fundamentos Teóricos da Saúde, Ciência e Tecnologia 
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5.6 – Curso (dc.description.course) 

 
Metadado correspondente ao curso do recurso educacional que está sendo 
depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Incluir o nome do curso do recurso educacional que está sendo 
depositado.  

 A alteração no campo ‘Curso’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.description.course). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um curso clicar 
no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 

 
Exemplo: 
Informação e Comunicação em Saúde 

 

5.7 – Programa (dc.description.program) 

 
Metadado correspondente ao programa do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
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 Incluir o nome do Programa do recurso educacional que está sendo 
depositado.  

 A alteração no campo ‘Programa’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.description.program). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um programa, 
clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 

 
Exemplo: 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Informação e 
Comunicação em Saúde 

 

5.8 - Data do Documento (dc.date.issued) 

 
Metadado correspondente à data da publicação do recurso educacional 
que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Incluir apenas o ‘ano’ de publicação do recurso educacional que está 
sendo depositado.  

 A alteração no campo ‘Data do Documento’ deverá ser feita no 
Metadado: (dc.date.issued). 

 
Exemplo: 
2015 
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5.9 – Tipo do Recurso (dc.type) 
 

Metadado correspondente ao tipo do recurso educacional que está sendo 
depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Escolher a opção correspondente ao tipo do recurso educacional 
a ser depositado. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo ‘Tipo’ deverá ser feita removendo-se o 
metadado (dc.type) atual e inserindo-o novamente com a 
informação correta. 

 
Exemplo: 
Vídeo 

 

5.10 – Idioma (dc.language.iso) 
 
Metadado correspondente ao idioma do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 

Preenchimento: 
 

O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
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 Escolher o idioma do recurso educacional a ser depositado, de acordo 
com a norma ISO 639-3. 

 A alteração no campo ‘Idioma’ deverá ser feita removendo-se o 
metadado (dc.language.iso) atual inserindo-o novamente com a 
informação correta. 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um idioma clicar 
no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 

 
Exemplo: Português (BR) 
 

5.11 – País (dc.location.country) 
 
Metadado correspondente ao país de origem do recurso educacional que 
está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 

Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer à seguinte regra: 

 

 Escolher o país de origem do recurso educacional, de acordo com a 

norma ISO 3166-1. 

Exemplo: 
Brasil 

 

5.12 – Direito Autoral (dc.rights) 

 
Metadado correspondente ao status dos direitos autorais (patrimoniais) do 
objeto digital que está sendo depositado.  
 
Características: 
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 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer à seguinte regra: 
 

 Escolher no dropdown as opções open access, restricted access ou 
closed access (para documentos com segredo industrial e patentes). 

 A alteração no campo ‘Direito Autoral’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.rights). 

 
Exemplo:  
open access 

 

5.13 – Detentor dos direitos Autorais (dc.rights.holder) 
 
Metadado correspondente ao detentor dos direitos autorais do recurso 
educacional que está sendo depositado.  
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 

 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer à seguinte regra: 
 

 Inserir o nome do detentor dos direitos autorais referente ao 
recurso educacional. 

 Iniciar o preenchimento com a primeira letra maiúscula e as 
demais minúsculas. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo ‘Detentor dos Direitos Autorais’ deverá ser 
feita no Metadado: (dc.rights.holder). 
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 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um detentor 
dos direitos autorais clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o 
procedimento tal como o anterior. 

 
Exemplo:  
Fundação Oswaldo Cruz 

 

5.14 – Termos de Uso (dc.rights.license) 
 
Metadado correspondente aos termos de uso do recurso educacional que 
está sendo depositado.  
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Campo default com a descrição do link referente ao termo de uso do 
Arca. 

 A alteração no campo ‘Termos de Uso’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.rights.license). 

 
Exemplo:  
http://www.arca.fiocruz.br/terms/terms.jsp 

 

5.15 – Editor (dc.publisher) 
 
Metadado correspondente ao nome do Editor responsável pela publicação 
do recurso educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
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Preenchimento: 
 

 Inserir o nome do Editor que publicou o recurso educacional. 

 Iniciar o preenchimento da editora com a primeira letra 
maiúscula e as demais minúsculas. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo ‘Editor’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.publisher). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um editor 
clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como 
o anterior. 

 
Exemplo: 
Editora Fiocruz 

 

5.16 - Descritores do DeCS (dc.subject.decs) 
 

Metadado correspondente aos descritores que representam o conteúdo do 
recurso educacional que está sendo depositado. Esses descritores deverão 
ser retirados do vocabulário controlado ‘Descritores em Ciências da 
Saúde’ - DeCS, desenvolvido pela Bireme. Disponível em: 
<http://decs.bvs.br/>. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Buscar no DeCS os descritores que melhor representem o conteúdo 
do recurso educacional que está sendo depositado. 

 Os descritores identificados no DeCS deverão ser os mesmos 
correspondentes àqueles atribuídos pelo autor (só insira os 
descritores em português).  
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 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 Caso haja necessidade de outros campos clicar no botão ‘Adicionar 
mais’ e continuar com a inclusão dos descritores. 

 A alteração no campo Descritores do DeCS deverá ser feita no 
metadado: (dc.subject.decs). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um clicar no 
botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o anterior. 

 
Exemplo: 
Saúde 

 

5.17 – Palavras-Chave (dc.subject.other) 

 
Metadado correspondente às palavras-chaves que representam o 
conteúdo do recurso educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Iniciar o preenchimento com a primeira letra em maiúscula. 

 Utilizar as palavras-chave que foram adotadas no próprio recurso 
educacional. 

 Caso necessite de mais campos clicar no botão “Adicionar mais” e 
continuar com a inclusão das palavras-chave. 

 Caso o autor não tenha atribuído às palavras-chave, o bibliotecário 
deverá fazê-lo. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um clicar no 
botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o anterior. 

 
Exemplo: 
Saúde 



 

110 

 

5.18 – Referência (dc.identifier.citation) 

 
Metadado correspondente à referência bibliográfica do recurso 
educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Inserir a referência bibliográfica do recurso educacional tal como 
sugere as normas da ABNT NBR 6023. 

 A alteração no campo ‘Referência’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.identifier.citation). 

 
Exemplo: 
OS PERIGOS do uso de tóxicos. Produção de Jorge Ramos de Andrade. 
Coordenação de Maria Izabel Azevedo. São Paulo: CERAVI, 1983. 1 video 
(30 min), VHS, son., color. 
 

5.19 – Resumo (dc.description.abstract) 

 
Metadado correspondente ao resumo do recurso educacional que está 
sendo depositado.  
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
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 Copiar e colar o resumo referente ao recurso educacional tal como 
está descrito no documento original a ser depositado. 

 Caso exista ‘Resumo’ em outro idioma repetir a operação no campo 
correspondente ao outro idioma.  

 Caso não exista ‘Resumo’ disponível, será necessário a sua 
elaboração. 

 Utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo ‘Resumo’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.description.abstract) para resumo em português; 
(dc.description.abstracten) para resumo em inglês; 
(dc.description.abstractes) para resumo em espanhol; 
(dc.description.abstractfr) para resumo em francês. 

 
Exemplo: 
O treinamento teve como objetivo capacitar os profissionais da área da 
informação para a compreensão dos processos de trabalho das 
bibliotecas e demais setores da Fiocruz. A utilização de novas 
tecnologias para o acesso a bases de dados especializadas também é 
abordada durante o curso. 

 

5.20 – Formato do Recurso (dc.description.learningtype) 
 
Metadado correspondente ao formato do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 

Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Incluir o tipo de recurso educacional quanto ao formato. 

 Os tipos de recursos estão subdivididos de acordo com o acervo 
selecionado no início da submissão (Áudio, Imagem, Texto, Vídeo e 
Material Multimídia). 
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 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 No caso de haverst via o repositório ARES da UNA-SUS, usar o 
metadado (unasus.learningResourceType). 

 Usar o padrão MIME. 
 
Exemplo: 
MPEG-4 

 

5.21 – Financiador (dc.description.sponsorship) 
 
Metadado correspondente ao financiador do recurso educacional que está 
sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 

Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Esta informação poderá ser uma agência de fomento ou qualquer 
instituição que tenha financiado o recurso educacional que está 
sendo depositado. 

 A alteração no campo ‘Financiador’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.description.sponsorship). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um financiador, 
clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o 
anterior. 
 
Exemplo: 
FAPERJ 
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5.22 – Notas (dc.description) 

 
Metadado correspondente ao “campo livre”. Nele pode ser inserida 
qualquer informação, de relevância, que não entre em outro campo. 
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Essa informação poderá ser desde um simples agradecimento até 
qualquer outra que não pertença a outros campos. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo ‘Notas’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.description). 

 
Exemplo: 
O curso foi ministrado na modalidade à distância. 

 

5.23 – Versão (dc.description.version) 

 
Metadado correspondente a versão do recurso educacional que está sendo 
depositado. 

 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 

Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Preencher o campo com o número da versão indicada. 
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 Esse é um campo de preenchimento livre, segundo padrões do UNA-
SUS. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 
 

Exemplos: 
Versão em HD 

 

5.24 – Duração do Recurso (dc.format.duration) 

 
Metadado correspondente a duração em minutos, do recurso educacional 
que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Preencher este campo com a informação da duração do recurso que 
está sendo depositado. 

 Esse é um campo de preenchimento livre, segundo padrões do UNA-
SUS. 

  A alteração no campo ‘Duração do Recurso’ deverá ser feita no 
Metadado: (dc.format.duration). 

 
Exemplo: 
7min 10s. 

 

5.25 – Fonte da Publicação Anterior (dc.identifier) 

 
Metadado correspondente a URL ou fonte original do recurso educacional 
que está sendo depositado. 
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Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Preencher com o endereço eletrônico do recurso educacional que 
está sendo depositado. 

 Esse é um campo de preenchimento livre, segundo padrões do UNA-
SUS e deve ser preenchido com a URL do curso no Portfólio da UNA-
SUS. 

 A alteração no campo ‘Fonte da Publicação Anterior’ deverá ser feita 
no Metadado: (dc.identifier). 

 
Exemplo: 
http://moodle.unasus.gov.br/portofolio/course/view.php 

 

5.26 – Produtor(es) (dc.publisher.producer) 
 
Metadado correspondente ao nome da(s) pessoa(s) ou instituição(ões) que 
tenham a responsabilidade pela produção do recurso educacional que está 
sendo depositado. 

 
Características: 

 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 

Preenchimento: 
 

O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Todos os recursos educacionais submetidos ao ‘Arca REA’ poderão 
possuir um ou mais produtores, devendo-se respeitá-los tal como 
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descritos no recurso educacional original que está sendo 
depositado. 

 Quando não puder ser determinado o ‘Produtor’ preencher com 
N/T. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 Iniciar o preenchimento deste campo conforme a norma ‘ABNT 
NBR 6023’. 

 A alteração no campo ‘Produtor(es)’ deverá ser feita no Metadado: 
(dc.publisher.producer). 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um produtor 
clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como 
o anterior. 

 
Exemplo:  
Canal Saúde 
 

5.27 – Gravadora(s) (dc.publisher.recorder) 
 
Metadado correspondente ao nome da(s) pessoa(s) ou instituição(ões) que 
tenham a responsabilidade pela gravação do recurso educacional que está 
sendo depositado. 

 
Características: 

 

 Campo não obrigatório 

 Campo repetitivo 
 

Preenchimento: 
 

O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Todos os recursos educacionais submetidos ao ‘Arca REA’ 
poderão possuir uma ou mais gravadoras, devendo-se respeitá-
los tal como descritos no recurso educacional original que está 
sendo depositado. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 Iniciar o preenchimento deste campo conforme a norma ‘ABNT 
NBR 6023’. 
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 A alteração no campo ‘Gravadora(s)’ deverá ser feita no 
Metadado: (dc.publisher.recorder). 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de uma 
gravadora clicar no botão ‘Adicionar mais’ e repetir o 
procedimento tal como o anterior. 

 
Exemplo:  
Canal Saúde 
 

5.28 – Objetivo Educacional (unasus.educacionalDescription) 

 
Metadado correspondente ao objetivo educacional ou de aprendizagem do 
recurso educacional que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Inserir as informações descritas nos objetivos principais do recurso 
educacional ao qual o curso está relacionado. 

 Iniciar o preenchimento com a primeira letra em maiúscula. 

 A alteração no campo ‘Objetivo Educacional’ deverá ser feita no 
Metadado: (unasus.educacionalDescription). 

 
Exemplo: 
Treinar profissionais da área da informação, destacando a importância 
do seu cotidiano e suas práticas, e a inserção destas na consecução de 
uma meta institucional maior, que é a informação científica e 
tecnológica em saúde. 
Compreender os processos de trabalho das bibliotecas e demais 
departamentos e setores da Fiocruz e utilizar as novas tecnologias da 
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informação (especialmente o acesso às bases de dados especializadas, 
correio eletrônico e internet). 

 

5.29 – Público-alvo: contexto (dc.audience.context) 

 
Metadado correspondente ao contexto de atuação profissional do público-
alvo do recurso educacional que está sendo depositado.  
 
Características: 
 

 Campo não obrigatório 

 Campo não repetitivo 
 
Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 Iniciar o preenchimento com a primeira letra em maiúscula. 

 Esse é um campo de preenchimento livre, segundo padrões do UNA-
SUS. 

 Não utilizar pontuação no final do preenchimento desse campo. 

 A alteração no campo “público-alvo: contexto” deverá ser feita no 
Metadado: (dc.audience.context). 

 
Exemplo: 
Profissionais de Saúde da Região Sudeste 
 

5.30 – Área temática (dc.subject.classification) 

 
Metadado correspondente a classificação temática do recurso educacional 
que está sendo depositado. 
 
Características: 
 

 Campo obrigatório 

 Campo repetitivo 
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Preenchimento: 
 
O preenchimento deste metadado deverá obedecer às seguintes regras: 
 

 A abrangência temática baseia-se nas áreas de atuação, prioritárias 
do Ministério da Saúde. 

 Utilizar como referência, as áreas de classificação temática descritas 
no “Manual de preenchimento de metadados do repositório ARES 
UNA-SUS”. 

 Este é um metadado repetitivo. Caso exista mais de um clicar no 
botão ‘Adicionar mais’ e repetir o procedimento tal como o anterior. 
 

Exemplo: 
Promoção da Saúde 
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6. Tutorial 
6.1 Conversão de arquivo de vídeo para MP4 
(Direcionado aos depositantes das coleções de vídeos) 
 

1. Faça o download do software free “Format Factory”  

 
Disponível em: <http://www.pcfreetime.com>. Acesso em: 16 dez. 2015. 
 

2. Depois de instalar o programa, abra-o e escolha no menu esquerdo 
“MP4” conforme ilustração abaixo: 
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3. Clique em “Configurações de Saída” 

 
4. Em Video Stream clique em “Codificar vídeo” (seta amarela) e na 

coluna Valor escolha a opção do codec “AVC (H264)” (seta verde), 
depois clique em OK (seta vermelha). 
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5. Clique no botão “Adicionar Arquivo” e escolha o vídeo que deseja 
converter para MP4.  

 
 

6. Clique em “Abrir” 
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7. Clique em “OK” 

 
 

8. Clique em “Iniciar” ou “Click to Start” e aguarde a conclusão da 
conversão 
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8. Glossário 

Animação 

Técnica de produzir a ilusão de movimento, a partir de imagens fixas 

como desenhos, bonecos ou quaisquer objetos filmados ou desenhados 

quadro a quadro, as quais são vistas em rápida sequência, por meio de 

dispositivo mecânico, ótico, cinematográfico ou eletrônico.  

Áudio 

Prefixo que designa os fenômenos relacionados com o som. Voz ou 

música digitalizada que podem ser executadas por computador. Os 

formatos populares de áudio são: au, wav, mpeg, midi e aiff. 

Diagrama 

Documento gráfico, representado analiticamente determinado 

encadeamento ou sequência de operações. Representação gráfica em 

que, sobre as classes da distribuição figuradas num eixo horizontal por 

intervalos apropriados, se levantam retângulos, chamados barras, cuja 

área é proporcional à magnitude a ser representada. 

Dissertações de Mestrado 

Documento escrito, científico, técnico ou literário, apresentado a uma 

banca examinadora para obtenção do grau de mestre. 

Fluxograma 

Representação gráfica de uma sequência de operações, com símbolos 

apropriados para indicação de documentos, de equipamento e dos 

procedimentos ou ações que devem ocorrer. Mais especifico que o 

diagrama de blocos. 

Fotografia 

Imagem obtida através de processo técnico específico. 

Gráfico 

Representação linear de dados, quase sempre numéricos ou de esquemas 

e que permite a apresentação visual, sintética, da evolução de um 

fenômeno, das relações de grandeza, do lugar de um elemento em um 

todo. 
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Ilustração 

Qualquer representação de caráter artístico ou documentário, figura, 

imagem. De um ponto de vista mais restrito, diz-se de uma imagem ou 

qualquer representação gráfica, que se encontra no interior de uma 

publicação. 

Imagem 

Qualquer representação de caráter não-textual que se encontra em um 

documento. Figura, representação, semelhança e aparência de uma coisa 

ou objeto. 

Infográfico 

Apresentação de informações com preponderância de elementos gráfico-
visuais (fotografia, desenho, diagrama estatístico etc.) integrados em 
textos sintéticos e dados numéricos, ger. utilizada em jornalismo como 
complemento ou síntese ilustrativa de uma notícia; infografia. 

Infografia 

Abrange todas as técnicas automatizadas de representação iconográfica 

de um conjunto de informações. 

Livros Publicados 

Documento que forma uma unidade bibliográfica (rolo, tomo, volume). 

Material Multimídia 

Composição com diversos tipos de recursos educacionais, sem que seja 

possível determinar a predominância de qualquer um deles. Como afirma 

Greensboro (GREENSBORO, 2011), é integração de diferentes 

modalidades de mídia: gráficos, imagens, textos, áudio, animação, vídeo, 

etc. na apresentação de dados e informações em um objeto. 

PPU e MOODLE ver Material Multimídia 

Protocolo clínico 

Protocolos Clínicos abordam o conceito geral da doença, bem como os 

critérios de diagnóstico, critérios de inclusão e de exclusão, tratamento e 

mecanismos de regulação, controle e avaliação. Estes são de caráter 

nacional e devem ser utilizados pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 
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dos Municípios na regulação do acesso assistencial, autorização, registro 

e ressarcimento dos procedimentos e tecnologias correspondentes. São 

instrumentos direcionadores da atenção à saúde dos usuários, 

apresentando características voltadas para a clínica, as ações preventivas, 

promocionais e educativas. 

Recursos Educacionais 

São as obras intelectuais utilizadas para fins educacionais, pedagógicos e 

afins, tais como livros e materiais didáticos complementares, objetos 

educacionais multimídia, jogos educacionais e outras peças acadêmicas. 

Recursos Educacionais Abertos 

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. 

SCORM - Sharable Content Object Reference Model 

Conjunto unificado de especificações para a disponibilização de 
conteúdos e serviços de e-learning, com foco na reusabilidade, 
acessibilidade, interoperabilidade e durabilidade de conteúdos de 
aprendizagem baseados na Web. 

Teses de Doutorado 

Documento escrito que relata os resultados ou as conclusões de uma 

pesquisa científica original, submetido pelo autor para obtenção de título 

acadêmico de doutor. 

Texto 

Recurso educacional para leitura composto principalmente por material 
escrito. Como exemplos são livros, cartilhas, dissertações, jornais, artigos, 
arquivos de listas de discussão, etc. 
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Trabalhos de Conclusão de Curso 

Documento escrito apresentado para conclusão de curso de graduação, 

especialização, entre outros. 

Versão preprint  

É a versão do autor (documento original do autor), não revisado pelos 

pares e sem a edição final de formatação do periódico (revista). Para 

armazenamento da versão pré-print é preciso entrar em contato com o 

autor e solicitar a versão dele, aceita antes de ser publicada na revista. 

Versão pós-print 

É a versão avaliada e corrigida pelos pares visando sua posterior 

publicação em formato PDF e divulgação na revista. 

Vídeo 

Apresentação visual ou audiovisual de um conteúdo em movimento. 

Videoaula 

Aula gravada e distribuída em forma de vídeo. As videoaulas são muito 
usadas nos programas de educação à distância como um recurso didático 
que auxilia na fixação do conteúdo. 
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9. Áreas Temáticas 
(Fonte: http://unasus.gov.br/page/ares/areas-tematicas) 

As áreas temáticas são definidas conforme as áreas prioritárias do 

Ministério da Saúde e constituem as categorias em que recursos 

educacionais são disponibilizados. As áreas temáticas utilizadas são do 

Ministério da Saúde (UNA-SUS): 

Acidentes e Violência 

Alimentação e Nutrição 

Atenção domiciliar 

Atenção Primária / Saúde da Família 

Biossegurança 

Câncer 

Diabetes 

Hipertensão 

Doenças crônicas 

Doenças infecciosas 

Doenças sexualmente transmissíveis (DST) 

Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) 

Economia da Saúde 

Educação em Saúde 

Enfermagem 

Epidemiologia 

Ética e Bioética 

Medicamentos e Vacinas 
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Políticas de Saúde e Planejamento 

Promoção da Saúde 

Sangue e Hemoderivados 

Saúde Ambiental 

Saúde Bucal 

Saúde da Criança 

Saúde da Mulher 

Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência 

Saúde da População Negra 

Saúde do Adolescente e do Jovem 

Saúde do Idoso 

Saúde dos Povos Indígenas 

Saúde do Trabalhador 

Saúde Mental 

Saúde no Sistema Penitenciário 

Saúde Sexual e Reprodutiva 

Saúde Suplementar 

Transplantes 

Urgência e Emergência 

Vigilância em saúde 

Vigilância sanitária 
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10.  Anexos 

10.1 Metadados utilizados por coleção 
 

Áudio 
Identificação Metadados Campo 

Título dc.title Obrigatório Não Repetitivo 

Autor dc.contributor.author Obrigatório Repetitivo 

Afiliação dc.creator.affilliation Obrigatório Repetitivo 

Colaborador dc.contributor.{contrib} Não Obrigatório Repetitivo 

Disciplina dc.description.discipline Não Obrigatório Repetitivo 

Curso dc.description.course Não Obrigatório Repetitivo 

Programa dc.description.program Não Obrigatório Repetitivo 

Data do Documento dc.date.issued Não Obrigatório Não Repetitivo 

Tipo do Recurso dc.type Não Obrigatório Não Repetitivo 

Idioma dc.language.iso Obrigatório Repetitivo 

País dc.location.country Obrigatório Não Repetitivo 

Direito Autoral dc.rights Obrigatório Não Repetitivo 

Detentor dos direitos 
Autorais 

dc.rights.holder Obrigatório Repetitivo 

Termos de Uso dc.rights.license Obrigatório Não Repetitivo 

Editor dc.publisher Não Obrigatório Repetitivo 

Descritores do DeCS dc.subject.decs Obrigatório Repetitivo 

Palavras-Chave dc.subject.other Não Obrigatório Repetitivo 

Referência dc.identifier.citation Obrigatório Não Repetitivo 

Resumo dc.description.abstract Não Obrigatório Não Repetitivo 

Formato do Recurso dc.description.learningtype Obrigatório Não Repetitivo 

Financiador dc.description.sponsorship Não Obrigatório Repetitivo 

Notas dc.description Não Obrigatório Não Repetitivo 

Versão dc.description.version Não Obrigatório Não Repetitivo 

Duração do Recurso dc.format.duration Não Obrigatório Não Repetitivo 

Fonte da Publicação 
Anterior 

dc.identifier Não Obrigatório Não Repetitivo 

Objetivo Educacional unasus.educacionalDescription Obrigatório Não Repetitivo 

Público-alvo: contexto dc.audience.context Não Obrigatório Não Repetitivo 

Área temática dc.subject.classification Obrigatório Repetitivo 
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Imagem 

Identificação Metadados Campo 

Título dc.title Obrigatório Não Repetitivo 

Autor dc.contributor.author Obrigatório Repetitivo 

Afiliação dc.creator.affilliation Obrigatório Repetitivo 

Colaborador dc.contributor.{contrib} Não Obrigatório Repetitivo 

Disciplina dc.description.discipline Não Obrigatório Repetitivo 

Curso dc.description.course Não Obrigatório Repetitivo 

Programa dc.description.program Não Obrigatório Repetitivo 

Data do Documento dc.date.issued Não Obrigatório Não Repetitivo 

Tipo do Recurso dc.type Não Obrigatório Não Repetitivo 

Idioma dc.language.iso Obrigatório Repetitivo 

País dc.location.country Obrigatório Não Repetitivo 

Direito Autoral dc.rights Obrigatório Não Repetitivo 

Detentor dos direitos 
Autorais 

dc.rights.holder Obrigatório Repetitivo 

Termos de Uso dc.rights.license Obrigatório Não Repetitivo 

Editor dc.publisher Não Obrigatório Repetitivo 

Descritores do DeCS dc.subject.decs Obrigatório Repetitivo 

Palavras-Chave dc.subject.other Não Obrigatório Repetitivo 

Referência dc.identifier.citation Obrigatório Não Repetitivo 

Resumo dc.description.abstract Não Obrigatório Não Repetitivo 

Formato do Recurso dc.description.learningtype Obrigatório Não Repetitivo 

Financiador dc.description.sponsorship Não Obrigatório Repetitivo 

Notas dc.description Não Obrigatório Não Repetitivo 

Versão dc.description.version Não Obrigatório Não Repetitivo 

Fonte da Publicação 
Anterior 

dc.identifier Não Obrigatório Não Repetitivo 

Objetivo Educacional unasus.educacionalDescription Obrigatório Não Repetitivo 

Público-alvo: contexto dc.audience.context Não Obrigatório Não Repetitivo 

Área temática dc.subject.classification Obrigatório Repetitivo 
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Material Multimídia 

Identificação Metadados Campo 

Título dc.title Obrigatório Não Repetitivo 

Autor dc.contributor.author Obrigatório Repetitivo 

Afiliação dc.creator.affilliation Obrigatório Repetitivo 

Colaborador dc.contributor.{contrib} Não Obrigatório Repetitivo 

Disciplina dc.description.discipline Não Obrigatório Repetitivo 

Curso dc.description.course Não Obrigatório Repetitivo 

Programa dc.description.program Não Obrigatório Repetitivo 

Data do Documento dc.date.issued Não Obrigatório Não Repetitivo 

Tipo do Recurso dc.type Não Obrigatório Não Repetitivo 

Idioma dc.language.iso Obrigatório Repetitivo 

País dc.location.country Obrigatório Não Repetitivo 

Direito Autoral dc.rights Obrigatório Não Repetitivo 

Detentor dos direitos 
Autorais 

dc.rights.holder Obrigatório Repetitivo 

Termos de Uso dc.rights.license Obrigatório Não Repetitivo 

Editor dc.publisher Não Obrigatório Repetitivo 

Descritores do DeCS dc.subject.decs Obrigatório Repetitivo 

Palavras-Chave dc.subject.other Não Obrigatório Repetitivo 

Referência dc.identifier.citation Obrigatório Não Repetitivo 

Resumo dc.description.abstract Não Obrigatório Não Repetitivo 

Formato do Recurso dc.description.learningtype Obrigatório Não Repetitivo 

Financiador dc.description.sponsorship Não Obrigatório Repetitivo 

Notas dc.description Não Obrigatório Não Repetitivo 

Requisitos técnicos dc.relation.requires Não Obrigatório Não Repetitivo 

Suporte a dispositivos 
móveis 

unasus.mobile Não Obrigatório Não Repetitivo 

Fonte da Publicação 
Anterior 

dc.identifier Não Obrigatório Não Repetitivo 

Objetivo Educacional unasus.educacionalDescription Obrigatório Não Repetitivo 

Público-alvo: contexto dc.audience.context Não Obrigatório Não Repetitivo 

Área temática dc.subject.classification Obrigatório Repetitivo 
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Texto 
 

Identificação Metadados Campo 

Título dc.title Obrigatório Não Repetitivo 

Autor dc.contributor.author Obrigatório Repetitivo 

Afiliação dc.creator.affilliation Obrigatório Repetitivo 

Colaborador dc.contributor.{contrib} Não Obrigatório Repetitivo 

Disciplina dc.description.discipline Não Obrigatório Repetitivo 

Curso dc.description.course Não Obrigatório Repetitivo 

Programa dc.description.program Não Obrigatório Repetitivo 

Data do Documento dc.date.issued Não Obrigatório Não Repetitivo 

Tipo do Recurso dc.type Não Obrigatório Não Repetitivo 

Idioma dc.language.iso Obrigatório Repetitivo 

País dc.location.country Obrigatório Não Repetitivo 

Direito Autoral dc.rights Obrigatório Não Repetitivo 

Detentor dos direitos 
Autorais 

dc.rights.holder Obrigatório Repetitivo 

Termos de Uso dc.rights.license Obrigatório Não Repetitivo 

Editor dc.publisher Não Obrigatório Repetitivo 

Descritores do DeCS dc.subject.decs Obrigatório Repetitivo 

Palavras-Chave dc.subject.other Não Obrigatório Repetitivo 

Referência dc.identifier.citation Obrigatório Não Repetitivo 

Resumo dc.description.abstract Não Obrigatório Não Repetitivo 

Formato do Recurso dc.description.learningtype Obrigatório Não Repetitivo 

Financiador dc.description.sponsorship Não Obrigatório Repetitivo 

Notas dc.description Não Obrigatório Não Repetitivo 

Versão dc.description.version Não Obrigatório Não Repetitivo 

Fonte da Publicação 
Anterior 

dc.identifier Não Obrigatório Não Repetitivo 

Objetivo Educacional unasus.educacionalDescription Obrigatório Não Repetitivo 

Público-alvo: contexto dc.audience.context Não Obrigatório Não Repetitivo 

Área temática dc.subject.classification Obrigatório Repetitivo 
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Vídeo 

Identificação Metadados Campo 

Título dc.title Obrigatório Não Repetitivo 

Autor dc.contributor.author Obrigatório Repetitivo 

Afiliação dc.creator.affilliation Obrigatório Repetitivo 

Colaborador dc.contributor.{contrib} Não Obrigatório Repetitivo 

Disciplina dc.description.discipline Não Obrigatório Repetitivo 

Curso dc.description.course Não Obrigatório Repetitivo 

Programa dc.description.program Não Obrigatório Repetitivo 

Data do Documento dc.date.issued Não Obrigatório Não Repetitivo 

Tipo do Recurso dc.type Não Obrigatório Não Repetitivo 

Idioma dc.language.iso Obrigatório Repetitivo 

País dc.location.country Obrigatório Não Repetitivo 

Direito Autoral dc.rights Obrigatório Não Repetitivo 

Detentor dos direitos 
Autorais 

dc.rights.holder Obrigatório Repetitivo 

Termos de Uso dc.rights.license Obrigatório Não Repetitivo 

Editor dc.publisher Não Obrigatório Repetitivo 

Descritores do DeCS dc.subject.decs Obrigatório Repetitivo 

Palavras-Chave dc.subject.other Não Obrigatório Repetitivo 

Referência dc.identifier.citation Obrigatório Não Repetitivo 

Resumo dc.description.abstract Não Obrigatório Não Repetitivo 

Formato do Recurso dc.description.learningtype Obrigatório Não Repetitivo 

Financiador dc.description.sponsorship Não Obrigatório Repetitivo 

Notas dc.description Não Obrigatório Não Repetitivo 

Versão dc.description.version Não Obrigatório Não Repetitivo 

Duração do Recurso dc.format.duration Obrigatório Não Repetitivo 

Fonte da Publicação 
Anterior 

dc.identifier Não Obrigatório Não Repetitivo 

Produtor(es) dc.publisher.producer Não Obrigatório Repetitivo 

Gravadora(s) dc.publisher.recorder Não Obrigatório Repetitivo 

Objetivo Educacional unasus.educacionalDescription Obrigatório Não Repetitivo 

Público-alvo: contexto dc.audience.context Não Obrigatório Não Repetitivo 

Área temática dc.subject.classification Obrigatório Repetitivo 

 


