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Fluxo de publicação do ARES

• Para que sejam publicados no acervo todos os recursos educacionais passam por um fluxo no qual eles são 
descritos, submetidos e, em seguida, validados.

• Assim, temos para o ARES dois perfis importantes: 

- responsável pela submissão: quem descreve o recurso educacional preenchendo campos do formulário 
com informações fundamentais para a sua busca e recuperação; 

- responsável pela validação: quem certifica ou completa as informações fornecidas pelo responsável pela 
submissão. É o responsável pela publicação, de fato, do recurso.

• Um recurso só é publicado após a validação.

• Os recursos simples submetidos (áudio, imagem, vídeo e texto) são encaminhados, automaticamente, para o 
ambiente dos validadores da instituição no ARES.

• Os recursos multimídia, em SCORM, PPU ou Moodle são encaminhados para a validação de 
profissionais da SE/UNA-SUS.

• Um e-mail de notificação é encaminhado cada vez que um recurso é submetido. 

• Após a publicação, um recurso só poderá ser alterado pelos administradores do sistema do ARES (equipe 
SE/UNA-SUS). 



SUBMISSÃO



(1) Na página inicial do ARES, clique no ícone de login, no canto superior direito da tela, menu “Meu espaço”. 

(2) Na tela que se seguirá, utilize a senha e o login criados no Acesso UNA-SUS. 

(1)

(2)



(3) Logada no sistema, na tela MEU ESPAÇO, clique no botão “Iniciar um novo depósito”

(3)



(4) A primeira tela da submissão é a tela de escolha da coleção, onde a 

coleção da sua instituição já estará como opção para você. 
A opção “Material Multimídia” deve ser selecionada caso se trate de um 
curso ou módulo completo.

(4)

(5) A tela seguinte é a de escolha do Acervo, 

onde você deverá escolher conforme o 
material que estiver descrevendo. No caso 
dos materiais multimídia só há uma opção. 

(5)



(6) Após a escolha do Acervo, se seguirá um formulário de campos a serem preenchidos com informações sobre 

o material. São 5 etapas de descrição (descrição geral, descrição educacional e temática, arquivos, revisão, 
licença). 
Cada tipo de recurso possui um formulário diferente. Assim, os campos a serem preenchidos, por exemplo, para 
um Trabalho de Conclusão de Curso não serão, necessariamente, os mesmos de um Áudio ou de um Material 
Multimidia.
O documento que contém orientações para o preenchimento dos campos é o Manual de preenchimento de 
metadados, disponível no rodapé da página do ARES (menu Manuais)

(7) Cada tipo de recurso possui um formato específico de arquivo que é aceito. 

Texto: PDF

TCC: PDF

Aúdio: MP3

Vídeo: MP4

Imagem: JPEG, PNG, GIF, SVG

SCORM/PPU/Moodle: ZIP e MBZ

(7)

FORMATOS ACEITOS
(6)



VALIDAÇÃO



Os recursos simples 

submetidos estarão disponíveis 

no espaço “Conjunto de 

tarefas” (1). Esta é a área 

comum a todos os validadores 

de uma mesma instituição. 

Ao pegar um recurso do 

Conjunto de tarefas ele segue 

para a área “Tarefas 

prioritárias” (2) e fica 

indisponível para o(s) outro(s) 

validador(es). 

(3) O validador também pode 

submeter recursos.

(2)

(1)

(3)



Como validador você pode realizar 4 
ações:

(1 ) Aprovar: após visualizar o registro 
completo do recurso você atesta todas as 
informações descritas, sem nenhuma 
alteração a fazer. Esta ação irá publicar o 
recurso no ARES.

(2) Rejeitar: após visualizar o registro 
completo, você identifica erros. Ao 
rejeitar, você deverá justificar e o sistema 
devolverá o recurso para quem o 
descreveu, enviando uma notificação por 
e-mail. Essa pessoa deverá corrigi-lo e 
submetê-lo novamente para a sua 
validação.

(3) Editar metadado: caso considere a 
descrição inadequada, em qualquer 
campo de preenchimento, você mesmo 
poderá alterá-la e, em seguida, aprovar a 
submissão. Esta ação evita que o recurso 
passe novamente pelo responsável pela 
submissão para chegar até você.

(4) Fazer depois: cancelar a execução da tarefa e retornar para a área 
pessoal

(5) Devolver a tarefa: você pode devolver um recurso para a área do 
“Conjunto de tarefas” (área pública a todos os validadores da instituição) 
para que outro responsável possa também visualizá-lo.


