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31 de agosto de 2018 



Agenda do dia 

• Boas vindas  

• Breve resumo da reunião Face-to-Face do Working Group de Publishing do 

W3C ocorrida em 30-31 de maio  

• Apresentação do cenário atual do guia de boas práticasAs necessidades do 

guia para atender o Plano Nacional do Livro Didático  

• Pausa 

• Elaboração coletiva da estrutura do guia 

• Necessidades de padronização internacional  

• Definição de cronograma do guia e encerramento 





https://www.w3.org/community/brazilpub/ 



W3C Publishing Working Group 

• Padronização 

• Evolução tecnológica 



• Ampliar a semântica do HTML com ARIA 

• Procurar use cases, encorajando o uso de ARIA 

• Empacotamento e conteúdo offline 

• Debate sobre os limites de uma busca em uma publicação digital 

• Validadores de acessibilidade: 

   - http://smart.daisy.org/users/login.php?dest=index.php 

- https://inclusivepublishing.org/toolbox/accessibility-checker/getting-started/ 
 
• Web Publication - browser - app para visualização 
 
• Portable Web Publication é necessário? 
 

 
 

W3C Publishing Working Group Face to Face 
maio de 2018 - Toronto, Canadá 



• Privacidade como um requisito legal 

• Discussão sobre uso de metadados: json, json-ld, aria... 

• Poucos metadados para sistemas de prateleira 

• Discussões técnicas sobre  

• Epub/type 

• Infoset 

• Serialização do manifesto 

 

https://www.w3.org/publishing/groups/publ-wg/Meetings/Minutes/2018/2018-05-31-pwg.html 

https://www.w3.org/publishing/groups/publ-wg/Meetings/Minutes/2018/2018-05-30-pwg.html 

 

 
 

 

W3C Publishing Working Group Face to Face 
maio de 2018 - Toronto, Canadá 



Discussões atuais 

• Discussões técnicas do Table of Content (ToC - WP) 

• Atualização de Use Cases and Requirements  

• https://www.w3.org/TR/pwp-ucr/ 

• Idiomas e direções de leitura (JSON) 

• Scrooling e paginação  

 

https://www.w3.org/publishing/groups/publ-wg/Meetings/Minutes/ 

 

 

 



Guia de Boas práticas - status 



Guia de Boas práticas - status 







Nova proposta de construção do guia 
de boas práticas 

• Guia em formato de artigos não acadêmicos (inéditos ou não) 

• Definição coletiva dos temas dos artigos 

• Seleção e revisão dos artigos pelo grupo 

• Publicação pelo Community Group do W3C Brasil (digital e impresso) 

 

 

 



Cronograma 

• Definição dos tópicos para os artigos (hoje?) 

• Interesse expresso para escrever artigo (6 de setembro) 

• Prazo para entrega do(s) artigos (6 de outubro) 

• Prazo para revisão dos artigos (27 de outubro) 

• Fechamento do guia e publicação no site do W3C (27 de novembro) 

• Diagramação para impressão do guia (janeiro de 2019) 

 

 

 


