
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Técnica nº 94/2013 – DEGES/SGTES/MS 

 

Brasília, 22 de agosto de 2013. 

 

 

Assunto: Diretrizes para o compartilhamento de conteúdos produzidos no Programa 

Telessaúde Brasil Redes em repositório nacional definido pelo Ministério da Saúde.  

 

 

1. O Ministério da Saúde, no uso das suas atribuições, conforme Portaria Nº 2.546, de 27 

de outubro de 2011, define diretrizes para o compartilhamento de conteúdos produzidos no 

Programa Telessaúde Brasil Redes em repositório nacional definido pelo Ministério da Saúde.  

 

2. Para o compartilhamento de conteúdos produzidos no Programa Telessaúde Brasil 

Redes será utilizado como repositório nacional o Acervo de Recursos Educacionais em Saúde 

(ARES) da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS). 

 

Parágrafo único – os conteúdos descritos e indexados poderão ser acessados através do link de 

acesso ao ARES: http://ares.unasus.gov.br/acervo/ 

 

3. A disponibilização dos conteúdos produzidos pelos Núcleos Técnico Científicos de 

Telessaúde seguirá a Política do Acervo de Recurso Educacionais em Saúde (ARES) que está 

disponível em: http://www.unasus.gov.br/documentos 

 

I - O ARES é formado pelo conjunto de recursos educacionais, independentemente do seu 

formato, selecionados e disponibilizados por vias de comunicação da UNA-SUS, tais como 

portais e repositórios, para subsidiar ações de educação em saúde em todo país, 

independentemente de sua ligação ao Sistema UNA-SUS.  

II- Com a disponibilização dos conteúdos produzidos pelos Núcleos Técnico Científicos de 

Telessaúde no ARES, espera-se beneficiar os trabalhadores do SUS oferecendo ampliação das 

oportunidades de aprendizado para todo o território nacional. O propósito do ARES é preservar e 

tornar pública a produção de conhecimento legada dos processos educacionais voltados para 

trabalhadores da saúde em todo país. 

 

4. Os conteúdos produzidos pelos Núcleos Técnico Científicos de Telessaúde farão parte 

de uma nova coleção a ser instituída no ARES, a coleção Telessaúde Brasil Redes. 
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Parágrafo único - Os recursos educacionais do acervo estão divididos em coleções específicas de 

acordo com suas características e propostas de utilização. Um recurso educacional, para fins de 

organização e tratamento do acervo, é entendido como um documento digital que possa ser 

utilizado no contexto de ensino-aprendizagem. 

 

5. No que diz respeito aos tipos de recursos educacionais contemplados, o aspecto 

observado é a forma de apresentação do conteúdo. Os tipos podem ser classificados no acervo 

como: animação, áudio, diagrama, gráfico, imagem, material interativo, material multimídia, 

slide/apresentação, textos e vídeos. 

 

6. Os recursos disponíveis no acervo têm os direitos autorais patrimoniais cedidos pelos 

titulares dos direitos autorais à UNA-SUS, permitindo a esta reproduzir, exibir, executar, 

declamar, expor, arquivar, incluir em banco de dados, preservar, difundir, distribuir, divulgar, 

emprestar, traduzir, incluir em novas obras ou coletâneas, modificar e transformar a(s) obra(s), 

reutilizar, editar, produzir material didático e cursos ou qualquer forma de utilização não 

comercial. A produção desses recursos foi financiada com recursos públicos e foi prevista sua 

disponibilização em acesso aberto. A cessão é voluntária, sendo firmada pelo autor ou detentor 

dos direitos autorais, conforme anexo I. 

 

7. Sobre o sistema do repositório, o ARES é elaborado sob a estrutura do software livre 

DSpace, desenvolvido para facilitar o gerenciamento de informações em meio digital. Utiliza 

padrões internacionais amplamente difundidos para garantir a interoperabilidade e o intercâmbio 

entre repositórios digitais. 

 

8. Dentre as ações previstas nos projetos, nos Termos de Cooperação e Convênios 

firmados com o Ministério da Saúde deverá ser inserido um parágrafo referente ao 

compartilhamento de conteúdos produzidos no Programa Telessaúde Brasil Redes, com o 

seguinte texto:  

 

“Produzir recursos educacionais a serem publicados pelo convenente e disponibilizados no 

Acervo da UNA-SUS, tendo seus direitos autorais transferidos para o Ministério da Saúde, de 

acordo com documento disponível em < http://www.unasus.gov.br/direitos_autorais/tcncne >.” 

 

 

 

 

FELIPE PROENÇO DE OLIVEIRA 

Diretor do Departamento de Gestão da Educação na Saúde 



 

 ANEXO I 

 
CESSÃO NÃO EXCLUSIVA DE OBRAS AUTORAIS  

PARA FINS NÃO COMERCIAIS 

 

A INSTITUIÇÃO X (nome e qualificação – domicílio, nacionalidade, estado civil, identidade e CPF), 

denominado(s) CEDENTE(s), por meio deste instrumento, CEDE e TRANSFERE, gratuitamente, ao MINISTÉRIO 

DA SAÚDE⁄UNIVERSIDADE ABERTA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE e à INSTITUIÇÃO X, denominadas 

CESSIONÁRIAS, em caráter permanente, irrevogável e NÃO EXCLUSIVO, os direitos patrimoniais NÃO 

COMERCIAIS de utilização da(s) obra(s) artística(s) e/ou intelectuais(s) em anexo, das quais declara ser (co) autor (a) e 

titular, durante o prazo de duração dos direitos autorais, em qualquer idioma e em todos os países. 

A cessão total não exclusiva, permanente e irrevogável dos direitos autorais patrimoniais não comerciais de 

utilização de que trata este documento inclui, exemplificativamente, os direitos de disponibilização e comunicação 

pública da(s) obra(s), em qualquer meio ou veículo – principalmente, mas não unicamente, em Repositórios Digitais –, os 

direitos de reprodução, exibição, execução, declamação, exposição, arquivamento, inclusão em banco de dados, 

preservação, difusão, distribuição, divulgação, empréstimo, tradução, inclusão em novas obras ou coletâneas, modificação 

e transformação da(s) obra(s), reutilização, edição, produção de material didático e cursos ou qualquer forma de utilização 

não comercial. 

A cessão aqui especificada concede ao MINISTÉRIO DA SAÚDE⁄UNIVERSIDADE ABERTA DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE e/ou à INSTITUIÇÃO X o direito de, independentemente da vontade da outra 

CESSIONÁRIA, autorizar qualquer pessoa – física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, a acessar e 

utilizar as obras para fins não comerciais, nos termos deste instrumento.  

Para fins deste instrumento, usos não comerciais são aqueles em que as obras são disponibilizadas 

gratuitamente, sem cobrança ao usuário e sem intuito de lucro direto por parte daquele que as disponibiliza.  

A não exclusividade dos direitos incluídos no âmbito deste instrumento contratual significa que tanto o(s) 

CEDENTE(S) como qualquer das CESSIONÁRIAS, individualmente considerados, poderá exercê-los de forma 

independente de autorização ou comunicação, prévia ou futura, às demais partes integrantes desta Cessão.  

Ficam reservados exclusivamente ao(s) CEDENTE(S) todos os direitos morais sobre as obras de sua autoria 

e/ou titularidade, assim como os usos comerciais da(s) obra(s) incluídas no âmbito deste instrumento. 

O(s) CEDENTE(S) declara ainda que a obra é de sua criação original, responsabilizando-se integralmente pelo 

conteúdo e outros elementos que fazem parte da(s) obra(s), obrigando-se em indenizar terceiros por danos, bem como 

indenizar e ressarcir as CESSIONÁRIAS de eventuais despesas que vierem a suportar, em razão de qualquer ofensa 

mencionada nesta cláusula, principalmente no que diz respeito a plágios e violações de direitos autorais. 

A cessão dos direitos autorais de utilização da(s) obra(s) artística(s) e/ou intelectuais(s) listada(s) em anexo, 

conforme estabelecidos neste instrumento, será gratuita, não sendo devida qualquer remuneração, a qualquer título, ao(s) 

autor(es) e titular(es).  
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