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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: As redes sociais se incorporaram ao cotidiano sendo utilizadas para comunicação, interação,
pesquisas, registros de imagens e compartilhamento de informações. As tecnologias de comunicação
estão bem difundidas, com barreiras cada vez menores, com aplicação nas atividades produtivas e de
educação. Para ampliar estratégias de aprendizagem/formação, no Curso de Terapia
Ocupacional/UFPE, funciona de forma permanente desde 2012, o projeto “Comunica T.O.” visando
desenvolver novas habilidades e protagonismo estudantil com a interação desses com a sociedade,
através do acesso e divulgação de conhecimentos da Terapia Ocupacional e áreas aﬁns. A equipe do
projeto pesquisa, reelabora conteúdos, compartilha e interage com uma rede de pessoas que troca
conhecimentos, informações de atividades e situações de aprendizagem do Curso e externas a
universidade, como eventos, cursos de atualização, criação de recursos terapêuticos, informes de
seleções e concursos, programas de monitoria, intercâmbio, avisos administrativos, etc. Como
integrante da equipe, o estudante ativamente busca e reelabora conteúdos para disponibilizar com a
sociedade pelas redes sociais. Assim, a aprendizagem extrapola a sala de aula, requer capacidade de
decisão, diálogo e atitude comunicativa, além de ampliar os conteúdos em temas como direitos
humanos, políticas públicas, tecnologia, inovações terapêuticas, entre outros. Através do
facebook.com/projetocomunicato; instagram.com/comunicato/ e do Mural no espaço do
Departamento de Terapia Ocupacional, o estudante irá conhecer e multiplicar informações do Curso de
Terapia Ocupacional e de outras áreas. Espera-se que a facilidade dessas ferramentas virtuais, estimule
a circulação de conhecimentos, mudanças educacionais e ganho de habilidades, favorecendo o
aprendizado socioemocional e melhor qualiﬁcação dos futuros terapeutas ocupacionais.

