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Lume - Repositório Digital da UFRGS 

• Implementado em jan. 2008 
 

• Software DSpace, versão 1.8  
 

• Inclusão de Recursos Educacionais (RE) 
 

    Iniciativa conjunta - Equipe técnica do CPD,  

    responsável pela gerência e operacionalização do 

    Lume, e Secretaria de Educação a Distância  

    (SEAD), responsável pela coordenação e  

    articulação da Educação a Distância na UFRGS 
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Recursos educacionais (RE) 

• Conceito adotado na UFRGS: 
 

    São materiais educacionais digitais para ensino, 

aprendizado e pesquisa, disponibilizados de forma 

livre e licenciados de modo aberto, podendo ser 

adaptados por terceiros.  

    As questões referentes à derivação do conteúdo  

do RE ainda estão em discussão. 
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Recursos educacionais (RE) 

• Podem incluir: 
 

atividades de ensino completas ou parciais; cursos 

 completos ou parte deles; objetos de aprendizagem; 

vídeos; jogos educacionais; simulações;  

animações; apresentações didáticas vinculadas às 

 atividades de ensino; sites;textos didáticos ou 

outros materiais em mídias diversas que possam  

 apoiar o acesso ao conhecimento 
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Recursos educacionais (RE) 

• Serão disponibilizados no Lume: 
 

 aqueles produzidos por docentes, servidores 

    técnico-administrativos e discentes, desde que  

    orientados por docentes com vínculo ativo com a 

    Universidade 
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Características dos RE 

Digital 

Reutilizável 

 

Acessível 

Interoperável 

Durável 

Portável 

Expressar autoria 
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Organização da comunidade 

• Conjunto de metadados que atendam às 

    características tecnológicas e pedagógicas 
 

• Padrão Dublin Core qualificado 
 

• Subdividida em Coleções, representadas pelas  

    grandes áreas do conhecimento (CNPq)  
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Implementações no DSpace  

• Adoção do autoarquivamento 
 

     priorização da customização nas etapas de 

      submissão e revisão de itens, que  

      apresentam o seguinte workflow 
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Principal desafio para inclusão da 
comunidade no Lume  

Permitir que os RE fossem acessíveis utilizando 
o browser já na etapa de revisão do DSpace  

 
 

 

   

               Inclusão da etapa de Revisão técnica 
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Etapas do workflow 

1) Submissão de itens 
 

Pelo autor ou pessoa autorizada para este fim: 
 

    - Aceite do Termo de uso 
 

    - Preenchimento dos metadados: incluída a 

      opção de escolha do idioma dos campos de  

      título alternativo e resumo, bem como da 

      licença de uso   
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Etapas do workflow 

2) Revisão técnica 
 

Padrão: somente uma etapa de revisão -  

            Revisão final 
 

- Na comunidade RE:  

  implementação da Revisão técnica antes 

  da Revisão final, para permitir a  

  visualização de forma mais rápida e  

  diretamente no browser, logo após a  

  submissão - mais agilidade no processo de 

  revisão 
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Etapas do workflow 

Consiste em: 
 

• verificar se todos os artefatos necessários para 

disponibilização no Lume foram incluídos na 

submissão 
 

• verificar se o RE é auto-contido (se o conteúdo 

principal do RE está contido entre os arquivos 

submetidos) 
 

• instalar o RE utilizando o manual submetido 

juntamente com os arquivos do item, em servidor 

dedicado, e incluir o link para o acesso on-line.     

O link para acesso direto no browser fica disponível 

durante a Revisão técnica e depois de publicado. 
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Etapas do workflow 
 

Por padrão o DSpace permite ativar até três  

opções de revisão: 
 

1) aceitar ou rejeitar o item 

2) editar os metadados do item e aceitar ou 

    rejeitar o item e 

3) apenas editar os metadados do item 
 

Para permitir editar metadados e aceitar ou 

rejeitar itens nas etapas de Revisão técnica e 

de Revisão final foi necessário modificar o 

código JAVA do DSpace. 
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Etapas do workflow 

3) Revisão final 
 

Revisor não precisa instalar o RE, podendo 

acessá-lo diretamente no browser. 

 

Maior agilidade no acesso ao seu  

conteúdo, tanto pelo revisor quanto  

pelo usuário final 
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Conclusão  

Necessidade de acesso ao RE diretamente no  

browser foi identificada e solicitada pelos 

responsáveis pela gestão da comunidade 

 

Finalidade: permitir a pré-visualização do RE e, 

assim, facilitar e agilizar sua avaliação por parte  

dos revisores e a escolha para utilização pelos 

usuários do Lume 
 

 

     
 



www.company.com 

Conclusão  

 

Trabalho conjunto - equipe responsável pela 

gerência do Repositório com a equipe gestora da  

comunidade - é fundamental na definição e 

implementação da comunidade, tendo em vista a 

melhoria do workflow e do acesso ao conteúdo do 

Repositório  
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¡GRACIAS! 

lume@ufrgs.br 
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