


Indicativos para a necessidade de atualização:

• Promoção de maior interação entre o sistema e as plataformas de 
comunicação efetivamente utilizadas pelas pessoas participantes do 
fórum.
• Otimização da organização e recuperação dos conteúdos armazenados.
• Interoperabilidade com outros sistemas de informação de 

documentação acadêmica:
• Oasisbr - https://oasisbr.ibict.br/vufind/ 
• Google Acadêmico - https://scholar.google.com.br/  

https://oasisbr.ibict.br/vufind/
https://scholar.google.com.br/


Proposta de reformulação da arquitetura da 
informação do Portal
• Biblioteca virtual – livros (coleções), vídeos, áudios, boletins, dissertações, 

teses e monografias, documentos normativos (cartas, declarações), 
imagens, notícias.
• Página wiki – representantes nacionais (se necessário).
• Plugin – calendário de eventos.
• Plugin – redes sociais.
• Mapa da Educação Básica (EJA) – visualização de dados abertos.
• Organização do conteúdo por temas, o que permite maior 

recuperabilidade dos documentos e melhor representação dos interesses 
da EJA.



https://www.figma.com/file/wfT7j
UXoKK6zrH93Bdsid5/F%C3%B3ru
m-EJA?node-id=0%3A1

Protótipo inicial. 
O design do Portal 

ainda será discutido.

https://www.figma.com/file/wfT7jUXoKK6zrH93Bdsid5/F%C3%B3rum-EJA?node-id=0%3A1
https://www.figma.com/file/wfT7jUXoKK6zrH93Bdsid5/F%C3%B3rum-EJA?node-id=0%3A1
https://www.figma.com/file/wfT7jUXoKK6zrH93Bdsid5/F%C3%B3rum-EJA?node-id=0%3A1


Biblioteca digital

• Tainacan - https://tainacan.org/
• Software livre – Wordpress; comunidade desenvolvedora de universidades 

públicas brasileiras.

• Uso de vocabulário controlado – temas (taxonomia), tipologias, 
autoridades.
• Organização por tipologias.
• Definição e normalização dos metadados.
• Multifacetamento para recuperação dos conteúdos.
• Licenças abertas de distribuição de conteúdo – Creative Commons. 

https://tainacan.org/


Protótipo inicial. 
O design do Portal 

ainda será discutido. 



Uso de redes sociais

• Desenvolvimento da proposta de fórum (ou plugin – BBPress).

• Ligação com páginas já utilizadas pelos grupos do Fórum EJA.

• Oportunidade – portal como fonte de informação.



Proposta de formatação do mapa da 
educação
• Otimização de organização e publicização dos dados sobre EJA, a 

partir das disponíveis sobre analfabetismo no Portal.
• Interação com dados governamentais e dados públicos.
• Disponibilização dos dados em formato abertos em repositórios 

adequados 
• Visualização e manipulação dos dados – Plataforma Visão - 

https://visao.ibict.br/#/
• Indicadores e filtros
• Software livre desenvolvido por Instituto público (IBICT / MCTI) 

https://visao.ibict.br/#/


Protótipo inicial. 
O design do Portal 

ainda será discutido. 
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