
Sem título
Transcrição do Áudio Explicativo sobre a oficina EGT do Podcast Fala CEaD-IBC

Duração: 2 minutos e 41 segundos

Ano do Áudio: 2020

Objetivo: Divulgar algumas informações mais detalhadas sobre o oficina a distância de Elaboração de Gráficos Táteis.

A seguir, apresentamos a descrição dos elementos não-visuais deste áudio e a transcrição das falas.

Fala: Oficina a Distância de Elaboração de Gráficos Táteis, qual o objetivo da oficina? Qual seu público-alvo? O que será aprendido e o que o cursista poderá fazer com o conhecimento 
adquirido nesta oficina? Neste episódio do quadro "Explicando a Oficina EaD", estas questões serão respondidas pelo conteudista Thiago Duarte, professor de Braile e que está na 
coordenação do Curso Técnico de Revisão de Textos em Braile o qual desde já agradecemos a participação. Da Coordenação de Educação a Distância do Instituto Benjamin Constant, eu sou 
Jorge Oliveira e este é o Fala CEaD-IBC.

Descrição: Toca vinheta, é dito Fala CEaD-IBC, áudioconhecimento de qualidade. Vinheta encerra. Uma pessoa começa a falar.

Fala: Olá, eu sou professor Thiago Duarte. Eu sou professor de Braille no Instituto Benjamin Constant, atualmente eu estou na coordenação do Curso Técnico de Revisão de Textos em 
Braille e hoje eu tô aqui para apresentar para vocês a Oficina de Elaboração de Gráficos Táteis 

O objetivo da oficina é formar pessoas tanto na área da Educação quanto na área técnica para operar o programa Monet e exportar para o Braille Fácil gráficos táteis para serem lidos por
pessoas com deficiência visual. 

O público-alvo são pessoas que estão envolvidas na área da educação como professores, técnicos administrativos, agentes de inclusão e demais pessoas que trabalham no setor privado.

O cursista, ele vai aprender as ferramentas básicas programa, as ferramentas avançadas, ele vai aprender a exportar figuras, a importar desenhos e texturizá-los e também a elaborar 
gráficos, tanto de barra quanto de setor. O cursista, com esse conhecimento, ele vai poder: adaptar material para o sistema Braille, vai poder produzir material para sala de aula, assim
como, diversas aplicações que o próprio cursista vai poder desenvolver a partir do que for apreendido no curso. Ok? Eu espero vocês e até lá
! 

Descrição: Toca nova música de fundo. A música diminui de volume e Jorge Oliveira volta a falar.

Fala: Se você quiser mais informações sobre os cursos e oficinas a distância da CEaD-IBC como ementa, processo de inscrição, pré-requisitos e datas de realização. Acesse nosso site 
ead.ibc.gov.br. Vamos nessa! Um abraço acessível e tchau.
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