
Transcrição do Episódio "Explicando o curso EaD de Ferramentas Digitais para o 
Ensino Remoto com Ênfase na Deficiência Visual (FER) " do Podcast Fala CEaD-IBC

Duração: 2 minutos e 43 segundos

Ano do Áudio: 2021

Objetivo: Explicar sobre o curso a distância de Ferramentas Digitais para o 
Ensino Remoto com Ênfase na Deficiência Visual (FER)

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

Descrição: Toca música de fundo, uma pessoa começa a falar

Locução: Bem vindo e bem vinda, está começando o Fala CEaD-IBC, o podcast da 
Coordenação de Educação a Distância do Instituto Benjamin Constant, centro de 
referência na área da deficiência visual. Neste episódio da série "Explicando o 
curso EaD", daremos algumas explicações sobre o curso a distância de Ferramentas
Digitais para o Ensino Remoto com Ênfase na Deficiência Visual (FER). Antes de 
iniciar, um recado muito importante, se você está acessando este episódio do seu
tocador de áudio preferido, não esqueça de assinar o podcast ou então acessar 
através do nosso aplicativo personalizado cujo endereço é 
podcastfalaceadibc.glideapp.io . Siga também a Coordenação de Educação a 
Distância do Instituto Benjamin Constant em nossas mídias sociais. Nosso 
instagram é @cead.ibc e nosso canal de vídeos é o youtube.com/ceadibc. Eu sou 
Jorge Oliveira, integrante da CEaD-IBC, fique conosco!.

Descrição: Toca vinheta, é dito Fala CEaD-IBC, áudioconhecimento de qualidade. 
Vinheta encerra. Jorge Oliveira volta a falar.

Locução: O curso EaD de FER visa ensinar como executar atividades síncronas e 
assíncronas por meio de ferramentas digitais acessíveis, além de produzir e 
disponibilizar material digital acessível à pessoa com deficiência visual.

O público-alvo deste curso são pessoas que atendam ou venham atender pessoas com
deficiência visual.

O pré-requisito é possuir, no mínimo, ensino médio completo. Além de ter 
conhecimentos intermediários de Informática: Windows, Android, Word e Internet 
em computadores e dispositivos móveis.

O curso possui 40 horas/aula e requer o mínimo de dedicação de 5 horas semanais 
para realização do mesmo.

Alguns dos conhecimentos que serão mostrados no curso são: O que é ensino remoto
emergencial, diferença entre ensino remoto e EaD, leitores de tela, recursos 
para pessoas com baixa visão, recursos para chamadas de vídeo, gravação de 
videoaulas e podcasts, metodologias para o ensino remoto entre outros.

Espero que estas informações possam esclarecer o candidato ou candidata que 
deseja se inscrever para o curso.

Descrição: Toca nova música de fundo. A música diminui de volume e Jorge 



Oliveira volta a falar.

Locução: Se você quiser 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.      


