https://educast.fccn.pt/
lcontactosl

EDUCAST@FCCN

Grava, Edita e Publica
Serviço de gravação, edição e publicação de aulas e
eventos.

Produção 09/11

Os conteúdos ficam acessíveis para os seus
utilizadores através da internet e de dispositivos
móveis por streaming ou download.

Objetivos
Fornecer às instituições da RCTS (Rede Ciência Tecnologia e
Sociedade) meios técnicos para que possam produzir conteúdos
audiovisuais de forma autónoma, rápida e eficaz;
Disponibilizar um repositório central de vídeo, que facilita o acesso
aos conteúdos produzidos entre toda a comunidade de utilizadores;
Dinamizar a criação, partilha e publicação de conteúdos audiovisuais,
através da sua fácil adaptação e integração nos portais institucionais
ou de e-learning (Moodle) das instituições.

A quem se destina
Destina-se à comunidade servida pelas instituições ligadas à RCTS,
nomeadamente professores e investigadores. Os conteúdos
produzidos ficam acessíveis, mediante acesso controlado, aos alunos.

Características
Produção de conteúdos em vídeo de caráter didático, cultural,
informativo ou lúdico;
Captura simultânea de vídeo do orador e slides da apresentação;
Controlo da edição do conteúdo capturado pelo professor;

Como Aderir
Instituição
a. Formar um grupo de trabalho dedicado ao projeto na
instituição (Núcleo Educast@fccn);

b. Reunir as condições técnicas necessárias;
c. Contactar a FCCN pelo endereço:
suporte-educast@fccn.pt

Professor / Investigador
Contactar o Núcleo EduCast@fccn da sua instituição em:
https://educast.fccn.pt/instituicoes

Condições de utilização
Este serviço encontra-se disponível para as instituições que
possuem conjuntos audiovisuais compatíveis com a plataforma
Educast@fccn.
A FCCN disponibiliza suporte, no que se refere à formação,
suporte técnico e infraestrutura central de armazenamento de
conteúdos media.

Links importantes
https://educast.fccn.pt

Publicação final em três formatos distintos para Web e
dispositivos móveis: Flash, Quicktime, iPod;

switch.ch

Integração com o Moodle;

fccn.pt

Acesso restrito aos conteúdos;

up.pt

Segurança garantida via autenticação federada integrada (AAI)

Contactos
e-mail: suporte-educast@fccn.pt
Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN)
Av. do Brasil, 101, 1700-066 Lisboa - Portugal
Telefone: +351 21 844 01 00
Fax: +351 21 847 21 67
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