
CURSO DE PODCAST NA EDUCAÇÃO

Ministrante: Tatiana Nilson dos Santos

Público-alvo:  Docentes  em geral  interessados  em conhecer  os  benefícios  do podcast  como

recurso digital educacional

Número de vagas: 50 

Carga horária: 30 horas (online)

Carga horária de estudo semanal: 10 horas

Início do curso: 24/04/2021

Limite para conclusão do curso: 31/05/2021

Período  de  realização:  de  24/04/2021  a  31/05/2021,  com  videoconferências  de  60  min  de

duração, nos dias 30/04, 07/05, 14/05 e 21/05, no horário das 18h às 19h (sujeito à alteração por

necessidade de força maior).

Ementa: Uso pedagógico do Podcast. Princípios da comunicação com os alunos. Ferramentas de

produção e edição. Plataformas de distribuição. Exercícios práticos.

Objetivo Geral: Apresentar os princípios básicos do podcast  como recurso educacional,  suas

formas de produção e de distribuição.

Objetivos Específicos:

a Conhecer as possibilidades de uso pedagógico do podcast no planejamento didático;

b Potencializar o processo de comunicação aluno/professor/aluno com o uso do podcast.



c Valorizar e aproximar a relação aluno e professor por meio do podcast.

d Produzir e editar podcast com os softwares Audacity e Anchor;

e Conhecer as plataformas de distribuição Spotify e Google Podcast.

Conteúdo Programático:

Módulo 1 – PODCAST COMO RECURSO EDUCACIONAL (10 horas)

● Introdução ao Podcast

● Comunicação como fundamento da mediação pedagógica

● Aplicabilidade do podcast no processo de ensino-aprendizagem 

Módulo 2 – PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (10 horas)

● Planejamento inicial

● Softwares de gravação e edição: Audacity e Anchor

● Plataformas de distribuição Spotify e Google Podcast

Módulo 3 – PRÁTICA DOCENTE (10 horas)

● Produzindo e editando seu próprio podcast

Estratégia de ensino: Método de ensino interacionista, socioindividualizado e online por meio da

Plataforma Moodle Capacitação da UFSM, com videoaulas e videoconferências pela atividade Big

Blue Button, com hipermídias e resolução de atividades.

Avaliação:  Será verificada com base na participação e na realização das atividades propostas,

sendo necessária a obtenção de nota final igual ou superior a 7,0 para aprovação e certificação.

Certificação:  O  certificado  será  fornecido  aos  participantes,  que  cumprirem  os  critérios

avaliativos, podendo ser emitido no Portal da UFSM de Certificados WEB.

Inscrições: de 09/04/2021 a 21/04/2021. Para realizar a sua inscrição, clique AQUI.

https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy8ZPgpyFpfe2GZRlGnhUsa-eFY6Srrd8lOwpSIbOPvSGVNA/viewform


Seleção/divulgação:  Caso  o  número  de  inscritos  exceda  o  número  de  vagas,  a  seleção

obedecerá ao critério ordem de inscrição, com prioridade para:

1 professores da UFSM em exercício;

2 outros profissionais da UFSM em exercício; 

3 professores de outras instituições de ensino público em exercício.

A divulgação dos selecionados será feita  no  site do NTE em “Notícias da Capacitação”  e os

procedimentos de acesso ao curso serão enviados para  o e-mail  informado no formulário  de

inscrição.

https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/nte/cursos-de-capacitacao-do-nte/
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/nte/cursos-de-capacitacao-do-nte/

