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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: Podcasting é a publicação de conteúdos áudio na internet, que, atravésda subscrição de
“Feeds / RSS”, ﬁcam disponíveis para serem descarregados para agregadores, como o iTunes, ou para
outros dispositivos móveis como telemóveis, iPods, etc., possibilitando a sua audição em qualquer
lugar e em qualquer momento. Assim, o objetivo geral deste projeto será elaborar podcasting da área
de morfologia para a comunidade discente da UFPE e de outras instituições de ensino superior,
incluindo socialmente, também, alunos com deﬁciência visual, para tal contará com professores do
ensino superior, discentes do ensino superior de graduação das mais variadas áreas da saúde e alunos
de pós-graduação, promovendo troca e propagação de saberes, bem como o desenvolvimento da
oratória dentro das atividades da extensão. Estão previstas diversas atividades dinâmicas como
encontros em plataformas digitais de reuniões, debates sobre os conteúdos e a forma de execução, bem
como treinamento nas plataformas de elaboração do podcast no programa Anchor, tendo como
público-alvo principal, os discentes da comunidade acadêmica do ensino superior da UFPE e de outras
instituições de ensino, incluindo de forma importante, alunos com deﬁciência visual. As referidas
ações irão proporcionar espaços interdisciplinares, permitir que os envolvidos se tornem
multiplicadores dos conhecimentos adquiridos e oportunizará aos estudantes de graduação troca de
experiências e vivências junto ao público. O local para o desenvolvimento do projeto será na
Universidade Federal de Pernambuco bem como na casa de cada aluno particpante deste projeto
levando em consideração o quadro de pandemia do país.

