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Tipo da Ação/Ano: Projeto/2018

Área Temática Principal: Saúde

Unidade Geral: CAV - CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA

Unidade de Origem: NÚCLEO DE ENFERMAGEM

Abrangência: Vitória de Santo Antônio
Local de Realização: A execução será realizada no Centro Acadêmico de Vitória, mas o acesso é ilimitado e
disponível gratuitamente para todos os interessados no território nacional. O conteúdo é livre, podendo ser acessado
gratuitamente por profissionais de saúde, acadêmicos e pela população em geral. Basta que sejam acessados pelo
celular ou um navegador na Internet.

Resumo da Proposta:
Há mais de uma década, apontamentos científicos identificaram a revolução digital na saúde, associando às práticas de
qualidade ao uso de computadores e incorporação das novas tecnologia. Essa prática também é observada na área
educacional, o que demanda uma melhor preparação para que esses profissionais sejam formados com capacidade para
se adaptar e usufruir de toda a tecnologia da informação e comunicação. Atualmente, os recursos digitais e a Internet
estão muito associadas, e é possível verificar um maior domínio por parte dos acadêmicos e profissionais. Para explorar
a Internet como ferramenta de divulgação da informação, espera-se com esse projeto de extensão desenvolver em
formato de midias educacionais, conteúdos de saúde como video-aulas, podcast, textos e imagens e disponibilizar
gratuitamente através de um portal de informações sobre saúde. O perfil do jovem adulto que entra na universidade,
está muito mais próximo e familiarizado com tecnologias educacionais, que é necessário elaborar materiais audiovisuais para disseminar conhecimento de maneira lúdica e diferenciada. Trata-se de uma continuação, onde já
desenvolvemos um portal de informações, e agora, buscamos oferecer vídeos e áudio em plataformas de divulgação em
massa. Vamos unir a comunidade acadêmica e a comunidade de profissionais de saúde, em especial para a
enfermagem, através de PodCast (audiodrama e discussões temáticas) e Vídeos (youtube); e integrar acadêmicos de
enfermagem (ou outros cursos que forem aderindo ao portal de informações e profissionais de diferentes universidades
e regiões do Brasil. Esperamos ter 5 mil acessos aos materiais educativos durante a realização do projeto.

Objetivo Geral:
Oferecer à comunidade em geral, objetos educacionais através de um portal na Internet, com livre acesso, com foco na
promoção e prevenção em saúde, com ênfase especial à prevenção de saúde de populações vulneráveis.

Objetivos Específicos:
• Alimentar um portal na Internet, para gerenciar objetos de aprendizagem, sobre temas de interesse para a saúde.
• Elaborar objetos de aprendizagem com base em mídias digitais como vídeos, textos, fotografia.
• Dar continuidade ao canal de comunicação SeringaCast entre a comunidade em geral e acadêmica, no formato de
PodCast.
• Criar um canal no Youtube sobre saúde, com a participação de especialistas em Saúde para discutir assuntos de
promoção a saúde e prevenção.
• Integrar acadêmicos de saúde e profissionais de diferentes universidades e regiões do Brasil.

