
OFICINA USO PEDAGÓGICO DE PODCAST

Ministrantes: Aline Bairros Soares e Cláudia Smaniotto Barin

Público-alvo: professores da UFSM, professores da rede básica de ensino e estudantes de pós-
graduação  que  queiram inovar  no  processo  educativo  utilizando  o  Podcast como recurso na
flexibilização da aprendizagem.

Número de vagas: 20

Carga  horária: 30h  (24h  a  distância  e  2  encontros  presenciais  de  3h  cada  no  Núcleo  de
Tecnologia Educacional da UFSM, prédio 14).

Período de realização do curso: de 28/06/2017 a 19/07/2017

Datas previstas para os encontros presenciais: 28/06/2017 e 12/07/2017, das 15h às 18h.
Para fins de certificação, o cursista deverá participar de todos os encontros presenciais,
nos dias indicados. As datas dos encontros presenciais podem sofrer alterações a critério do
professor ou da administração, porém são únicas, de modo que não cabe recurso (atestado ou
assemelhados) para justificar a ausência nos dois encontros presenciais. Por isso, avalie suas
reais condições de participação antes de efetuar a inscrição.

Ementa: produção de Podcast utilizando o software Audacity.

Objetivo Geral: produzir material didático no formato Podcast.

Objetivos Específicos: 

• Produzir recursos educacionais hipermídia e adquirir fluência no uso do software Audacity.

• Possibilitar aos usuários conhecimento técnico básico acerca do programa Audacity; 

• Possibilitar aos usuários conhecimentos técnicos de utilização e de edição de  Podcasts como
recurso pedagógico, a fim de favorecer a flexibilização da aprendizagem.

Conteúdo Programático:

Tópico 1 – Podcast: uso pedagógico, conceitos e classificações.

Tópico 2 – Elaboração de recursos educacionais no formato Podcast.

Metodologia: método de ensino socioindividualizado com videoaulas, hipermídia, resolução de
atividades de produção de recursos educacionais no formato Podcast.

Avaliação:  para certificação, os cursistas serão avaliados de acordo com o desempenho obtido
nas atividades presenciais. É obrigatória a participação em todos os encontros presenciais. 

Certificação: os certificados serão disponibilizados no Portal da UFSM de Certificados WEB.

https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html


Período de inscrições: de 12/06/2017 a 23/06/2017. Para se inscrever, clique AQUI.

O correto preenchimento do formulário de inscrição e a veracidade das informações prestadas são
de responsabilidade do interessado. 

Seleção/divulgação: caso o número de inscritos exceda o número de vagas ofertadas, a seleção
obedecerá o critério de ordem de inscrição, com prioridade para:

1º) professores-pesquisadores do sistema UAB/UFSM;

2º) professores da UFSM;

3º) professores da rede básica de ensino; e

4º) estudantes de pós-graduação da UFSM.

A divulgação dos selecionados será feita no s  ite   do NTE em “NOTÍCIAS” e os procedimentos de
acesso ao curso serão enviados para o e-mail informado no formulário de inscrição.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbgeNo5yE4HdCd7fTGMiVHYd3ddrOFLPf5iLNoC5Scrs4ocA/viewform
https://nte.ufsm.br/servicos/cursos-de-capacitacao
https://nte.ufsm.br/servicos/cursos-de-capacitacao
https://nte.ufsm.br/servicos/cursos-de-capacitacao

