
Transcrição do Episódio "Explicando o curso EaD de Qualificação "Produção de Textos em Braille: Adaptação & Transcrição"  do Podcast Fala CEaD-IBC

Duração: 3 minutos e 17 segundos

Objetivo: Falar algumas informações mais detalhadas sobre o curso a distância de Qualificação "Produção de Textos em Braille: Adaptação & Transcrição.

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", professora Hylea Vale do Instituto Benjamin Constant falará sobre o Curso a Distância de Qualificação "Produção de 

Textos em Braille: Adaptação & Transcrição". Eu sou Jorge Oliveira, integrante da CEaD-IBC, e agora é com você, fala professora Hylea!

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

Locução: Olá pessoal! Sou Hylea Vale, líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Adaptação (GEPA), responsável pela elaboração do curso de Produção de Textos em Braille: Adaptação & 

Transcrição,  Trata-se de um curso de qualificação profissional de 200 horas, gratuito e totalmente na modalidade a distância. Orientamos dedicar, pelo menos, 10 horas semanais para 

realização das tarefas. Organização é fundamental! Os cursos tem os seguintes pré-requisitos: Ensino médio completo, computador com sistema operacional Windows devidos aos programas que

serão utilizados durante o curso, conhecimentos básicos do Sistema Braille e que utilize como forma de comunicação escrita o sistema comum de leitura e escrita. Pretendemos com o curso 

atender a demanda de profissionais que atuam na área da deficiência visual no que se refere à adaptação e transcrição de textos para o Sistema Braille, apresentar ferramentas que possam

contribuir para uma equidade no processo de ensino-aprendizagem das pessoas com deficiência visual. Vamos trabalhar os seguintes temas: História, estrutura e aplicação do Sistema 

Braille, documentos normatizadores para produção de textos em Braille, Grafia Braille para Língua Portuguesa e Código Matemático Unificado. Também trabalharemos o programa Braille Fácil

e suas funcionalidades, adaptação de textos em livros didáticos de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia. Ativa o sininho para receber as notificações postadas 

em nosso perfil do instagram @gepa_adaptacao_ibc então esperamos vocês. Até lá!

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. 


