VALIDAÇÃO DE RECURSOS NO 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: um de responsável pela submissão, que é
quem descreve o recurso educacional preenchendo os metadados do repositório com
informações fundamentais para a sua busca e recuperação; e um responsável pela validação,
que deverá certificar ou completar as informações fornecidas pelo responsável pela submissão,
e que será o responsável pela publicação do recurso (o validador também tem permissão para
descrever recursos) (1).
Os recursos submetidos são reencaminhados, automaticamente, para o ambiente do validador
da instituição no ARES. Um e-mail de notificação é encaminhado cada vez que um recurso é
submetido.
Ao logar no sistema do repositório, para ter acesso aos recursos como validador(a), você
deverá clicar no menu “Submissões” (2), ao lado direito da tela. Os recursos estarão
disponíveis no espaço “Fluxo de tarefas” (3) > “Tarefas do pool” (4). Esta área (do pool) é
comum a todos os validadores de uma mesma instituição. Ao pegar um recurso do pool ele
segue para a área ”Tarefas pertencentes a você” (5) e fica indisponível para o(s) outro(s)
validador(es). Para iniciar a validação basta clicar sobre o título do recurso (6).
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Recursos submetidos ficam nesta
área, visíveis para todas as pessoas
com perfil de validador. Após
selecionar um recurso para revisão,
a tarefa sai do “Pool” e segue para

Como validador(a) você pode realizar 4 ações:
1. Aprovar a submissão do recurso: pressupõe que após visualizar o registro completo do
recurso você atesta todas as informações descritas pelo responsável pela submissão, sem
nenhuma alteração a fazer. Esta ação irá publicar o recurso no ARES.
2. Rejeitar submissão do recurso: após verificar a descrição do recurso você nota
informações incoerentes, preenchimento inadequado, ou que o arquivo não confere com a
descrição, etc. Ao rejeitar, o sistema devolve o recurso para o responsável pela submissão,
que deverá corrigir as informações e submetê-lo novamente (ele receberá uma notificação
por e-mail com as suas considerações sobre a descrição). Ao submeter o recurso novamente,
ele retornará para a sua validação até que seja aprovado e publicado.
3. Editar metadado: caso considere alguma descrição inadequada, em qualquer campo de
preenchimento, você mesma 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. Devolver a tarefa: você pode devolver um recurso para a área do “Pool” (área pública a
todos os validadores da instituição) para que outro responsável possa também visualizá-lo.
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IMPORTANTE
Uma vez publicado (após passar pela validação) um recurso não poderá ser alterado. Portanto, é
fundamental a verificação das informações em todos os campos de preenchimento.

Orientações para validação de recursos no ARES

