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O projeto Guri
 O Projeto Guri visou constituir uma iniciativa para contribuir com a potencialização da área 
de pesquisa sobre a TV Digital no Brasil e, em específico, para a produção de conteúdos intera-
tivos voltados à educação. Assim, este projeto, intitulado oficialmente de "Guri – Software de 
autoria colaborativa de materiais educacionais hipermídia para a TV Digital", foi desenvolvido 
através do financiamento provido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) através do Edital MCT/SETEC/CNPq N.º 67/2008 – RHAE - Pesquisador na 
Empresa. Por meio de uma parceria público-privada, constituem a equipe de trabalho deste 
projeto a Universidade de Passo Fundo (UPF), Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) e a micro-empresa Infoeduca.

 Iniciado no primeiro semestre de 2010, o projeto chega ao término do tempo estipulado 
pelo edital no final de 2011, tendo sido prorrogado até 4 de julho de 2012. Atualmente, o sof-
tware desenvolvido durante este tempo encontra-se em um meio-termo do planejado ainda 
durante a construção do edital do projeto. Esperava-se tornar o software funcional em TVs Di-
gitais até o final do período da pesquisa, porém houveram problemas ocasionados pela própria 
demora no amadurecimento da tecnologia utilizada que não permitiram chegar a este pata-
mar. O software encontra-se operante apenas em computadores, e faz uso de teclas do tecla-
dos simulando os botões de um controle remoto. Até o presente momento, o aplicativo permi-
te a criação de slides e sua apresentação, exclusão e modificação por outros usuários.
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Tela Principal

1. Menu Principal
 a. Adicionar/Trocar/Remover Slide
 b. Adicionar vídeo/imagem/texto/som
 c. Ir para o quadro branco
 d. Iniciar apresentação
 e. Salvar apresentação
 f. Sair

2. Menu Secundário

3. Quadro Branco

4. Ajuda
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Acessando a área do usuário

A primeira tela encontrada ao ser iniciado o software é esta, onde o usuário faz login, utilizando um usuário e 
senha previamente cadastrados, e poderá acessar o conteúdo do programa.

Os campos são preenchidos através das teclas numéricas, a tecla '1' escreve '1', a '2' escreve 'a' e alterna entre 'b' e 'c', quando 
pressionada em um curto  intervalo. A tecla '3' alterna entre 'd', 'e' e 'f', e assim por diante, como em um teclado de celular. As 
teclas direcionais para cima e para baixo alternam entre os dois campos de texto e o botão de login. Após se preencher os dois 
campos deve-se selecionar e clicar no botão de login para ser redirecionado para tela de seleção (botão central/Enter).
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Carregando uma apresentação

Nesta tela o usuário poderá selecionar e iniciar a edição de uma apresentação, utilizando os botões direcionais para selecionar 
uma das apresentações presentes nesta tela. É função do professor ou responsável pela utilização do software criar previamen-
te as apresentações a serem utilizadas.

Esta opção também permite ao usuário abrir e modificar uma apresentação feita anteriormente, não precisando, necessaria-
mente, ser uma apresentação iniciada por ele mesmo. Para iniciar a edição a apresentação que deseja modificar, deve-se 
selecioná-la através dos botões direcionais e clicar no botão central/Enter.

Para retornar à tela de login, o usuário deve usar os botões direcionais para selecionar o botão vermelho presente na tela 
(Botão de logout) e clicar no botão central/Enter.
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Menu principal

O menu principal do programa se localiza na parte superior da tela principal, e é composto por seis elementos fixos. São eles:
 a. Adicionar/Trocar/Remover Slide, b. Adicionar vídeo/imagem/texto/som, c. Ir para o quadro branco, d. Iniciar apresen-
tação, e. Salvar apresentação, f. Sair.

Para selecionar qualquer elemento do menu principal, o usuário deve utilizar os botões direcionais para a esquerda e direita, 
e, para ativar as funções do botão escolhido, ele deve clicar no botão central/Enter. Caso o botão selecionado possua subfun-
ções - como é o caso dos botões a e b - o foco passará, então, ao primeiro botão do menu secundário. Enquanto nenhum 
botão que utilize o menu secundário for ativado, ele permanecerá com a imagem padrão da estante de livros.
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Menu secundário

O menu secundário abre a partir da seleção dos botões a e b (vide páginas 3 e 7), exibindo, respectivamente, as opções mostra-
das em (1) e (2). Ao ser selecionado o botão no menu principal, o foco passa para o primeiro elemento do menu secundário. 
O usuário, então, pode fazer uso dos botões direcionais cima e baixo para buscar a opção desejada no menu secundário.
As funções exercidas pelos botões são as seguintes, na ordem em que aparecem:
 1. Adicionar/Trocar/Remover Slide e
 2. Adicionar imagem/vídeo/texto/som,
sendo que todas as opções do menu secundário presente na imagem (2) abrem uma nova página para selecionar um elemento 
na galeria da mídia escolhida.
O botão que faz a troca da ordem dos slides passa o foco para o quadro branco, onde os direcionais esquerda e direita mudam 
a ordem dos slides, e o botão central/Enter efetua a troca.
Pode-se sair do menu secundário a qualquer momento clicando no botão F1/vermelho, voltando, assim, ao menu principal.
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Galeria de imagens

A galeria de imagens permite a seleção de uma imagem a ser inserida no slide atualmente selecionado quando o usuário entrar 
nesta página. A seleção ocorre através dos botões direcionais e, ao encontrar a imagem desejado, clica-se em botão 
central/Enter, fechando automaticamente a página da galeria, voltando ao quadro branco com a imagem devidamente inseri-
da.

Não existe diferenciação entre Backgrounds e Imagens, sendo apenas uma sugestão de uso para as imagens apresentadas.

Não é possível sair da galeria sem selecionar uma imagem da galeria.
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Galeria de vídeos

A galeria de vídeos permite a seleção de um vídeo a ser inserido no slide atualmente selecionado quando o usuário entrar 
nesta página. A seleção ocorre através dos botões direcionais e, ao encontrar o vídeo desejado, clica-se em botão 
central/Enter, fechando automaticamente a página da galeria, voltando ao quadro branco com o vídeo devidamente inserido.

Não é possível sair da galeria sem selecionar um vídeo da galeria.
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Galeria de textos

A galeria de textos permite a seleção de um texto a ser inserido no slide atualmente selecionado quando o usuário entrar nesta 
página. A seleção ocorre através dos botões direcionais e, ao encontrar o texto desejado, clica-se em botão central/Enter, 
fechando automaticamente a página da galeria, voltando ao quadro branco com o texto devidamente inserido.

Não é possível sair da galeria sem selecionar um texto da galeria.
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Galeria de sons

A galeria de sons permite a seleção de um som a ser inserido no slide atualmente selecionado quando o usuário entrar nesta 
página. A seleção ocorre através dos botões direcionais e, ao encontrar o som desejado, clica-se em botão central/Enter, 
fechando automaticamente a página da galeria, voltando ao quadro branco com o som devidamente inserido.

Não é possível sair da galeria sem selecionar um som da galeria.
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Modificar e excluir mídia

O botão c do menu principal seleciona o quadro branco, onde está a atual apresentação do usuário. Com o foco no quadro 
branco é possível fazer as seguintes operações: 
 1. o botão F3/amarelo alterna entre as utilidades das teclas direcionais, as quais são, por sua vez, mover a mídia seleciona-
da, redimensionar a mídia selecionada, alternar o foco entre as mídias, e alternar entre os slides.
 2. o botão F2/? tira o foco do slide, e retorna para o menu principal. 
 3. o botão F1/vermelho remove a mídia atualmente selecionada do slide.

O botão d do slide permite ao usuário apresentar seus slides em modo tela cheia, executando .
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Salvar apresentação e sair

Para salvar uma apresentação, o usuário deve clicar no botão e do menu superior. Não há qualquer indicação de que a apre-
sentação foi salva, porém o usuário não deve se preocupar em perer sua apresentação ao sair do programa, uma vez que ele 
só fecha após o salvamento estar concluído.

Para sair do programa, o usuário deve clicar no botão f do menu superior. Este botão de logout não fecha completamente o 
programa, levando o usuário novamente para a tela que carrega uma apresentação (vide página 5). A partir desta página, o 
usuário poderá voltar à tela de login.
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Tela de ajuda

A tela de ajuda do programa possui algumas das informações mais relevantes ao usuário, enquanto estiver fazendo uso da fer-
ramenta. ATodas informações presentes nesta tela estão explicadas com mais detalhes durante este manual.

Esta tela é acessada através do botão vermelho com interrogação presente na tela principal do programa (vide página 3 deste 
manual).

Para retornar à tela principal, seleciona-se a flecha vermelha no canto superior direito da tela, e clica-se no botão central/Enter. 
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