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Editorial
O 36º Boletim NUTEDS/UFC
traz as principais pautas para os
meses de outubro e novembro.
Já na reta final do ano, o Núcleo
dá continuidade ao lançamento
de ofertas de capacitação voltadas para profissionais de saúde
de todo o Brasil.
Duas delas, uma sobre câncer
de mama para agentes comunitários e outra sobre a aplicação do
instrumento WHODAS 2.0, foram
abertas em outubro. Os cursos
são de curta duração, realizados
na modalidade EaD online.
Também em outubro, o NUTEDS/UFC participou da 24ª edição do Congresso Internacional
ABED de Educação a Distância
(CIAED). O congresso reuniu especialistas e educadores de diferentes partes do Brasil e de outros
países. O tema central das discussões girou em torno da Experimentação em Ensino a Distância,
com apresentações de especialistas internacionais em plenárias, mesas-redondas, apresentações de trabalhos científicos,
workshops e minicursos.
Por fim, já em novembro, realizamos a primeira edição de um
projeto piloto que entra nos destaques deste boletim: a 1ª Oficina
de Podcast voltada para docentes
da FAMED/UFC. Embora o número de inscritos tenha excedido
o limite, apenas 20 vagas foram
disponibilizadas neste momento.
A ideia é que todos os participantes tinham a chance de conhecer
a prática do podcasting, discutir como essa ferramenta pode
ser usadas para fins acadêmicos,
além de terem um panorama geral sobre roteirização, gravação e
edição. Assim, cada participante
sai com noções básicas para tentar produzir podcasts e aplicar no
cotidiano da docência.
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NUTEDS realiza 1ª Oficina de Podcast do
Núcleo Docente Estruturante da FAMED/UFC

Projeto tem como objetivo apresentar ferramentas digitais de fácil manuseio para
aplicações na melhoria dos processos de ensino e aprendizagem na saúde. O podcast
consiste na produção de conteúdos em áudio sob demanda. Suas aplicações são variadas, inclusive para disseminação de conhecimentos no ambiente acadêmico. O conteúdo
programático da oficina conta com: 1. Apresentação e contextualização; 2. Roteirização;
3. Etapas; 4. Equipamentos e aplicativos microfones; 5. Gravadores; 6. Edição.
LEIA MAIS

Novas capacitações:
- Capacitação Sobre Câncer de Mama para
Agentes Comunitários de Saúde:
O curso tem como objetivo habilitar e capacitar agentes de saúde de todo o país para a disseminação de informações a respeito do Câncer de
Mama, bem como suas consequências, possíveis
tratamentos e prevenção primária.
- Capacitação para a aplicação do instrumento
WHODAS 2.0:
O curso pretende abordar o instrumento
WHODAS, desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para fornecer um método
padronizado de mensuração da saúde e deficiência de forma transcultural.
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NUTEDS participa do
24º CIAED
Realizado em Florianópolis,
Santa Catarina, o congresso
pretende estimular a prática e
o desenvolvimento de projetos
em educação a distância em todas as suas formas.
LEIA MAIS
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