
Sem título
Transcrição do Áudio Explicativo sobre o curso TECDOC do Podcast Fala CEaD-IBC

Duração: 2 minutos e 48 segundos

Ano do Áudio: 2020

Objetivo: Divulgar algumas informações mais detalhadas sobre o curso a distância de
Técnicas para Criação de Documentos Digitais Acessíveis.

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

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

Fala: Neste episódio, vamos falar sobre o curso a distância de Técnicas para 
Criação de Documentos Digitais Acessíveis aplicadas à Deficiência Visual (TECDOC). 
Me chamo Jorge Oliveira, integrante da Coordenação de Educação a Distância do 
Instituto Benjamin Constant e conteudista deste curso. 

Descrição: Toca música de fundo. Ao fim da música, Jorge Oliveira volta a falar.  

Fala: Este curso a distância visa ensinar como criar documentos digitais como 
documentos textuais, planilhas eletrônicas, apresentações de modo que a pessoa com 
deficiência visual consiga navegar e acessar todas as informações passadas pelo 
documento.

O público-alvo deste curso são pessoas com ensino médio completo ou ensino superior
(completo ou em andamento) e conhecimentos básicos de informática como sistema 
operacional Windows, Word, Excel, Powerpoint, pacote Openoffice e Internet.

Neste curso, o cursista irá aprender conceituação de tecnologias assistivas, 
desenho universal e acessibilidade digital, legislação, básico sobre programa 
dosvox e leitores de tela para computador, notebook e dispositivos móveis 
(smartphones e tablets), básico sobre ampliadores de tela para pessoas com baixa 
visão, formatação de texto acessível, inserção de texto alternativo em imagens, 
recomendações de acessibilidade na criação de tabelas, conversão de arquivo na 
extensão PDF de modo que esteja acessível às pessoa com deficiência visual, entre 
outros.

Com o conteúdo aprendido, o cursista concluinte poderá, por exemplo, criar um 
arquivo de texto (formato doc, odt ou pdf) acessível que possa ser acessado e feita
leitura de todo conteúdo por qualquer pessoa com deficiência visual em qualquer 
dispositivo digital, se for professor pode montar uma apresentação que possa ser 
distribuída ao seu discente e o mesmo conseguirá acessar a apresentação através de 
seu dispositivo digital etc. Espero que essas informações possam esclarecer o 
candidato ou candidata que deseja se inscrever para o curso de TECDOC.
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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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