TEDDV-transcricaoTextual-AudioExplicativo
Transcrição do áudio explicativo sobre o curso TEDDV do podcast Fala CEaD-IBC
Duração: 3 minutos e 36 segundos
Ano do áudio: 2020
Objetivo: Divulgar algumas informações mais detalhadas sobre o curso a distância de
Aperfeiçoamento "Introdução às Tecnologias Educacionais Digitais aplicadas à
Deficiência Visual".
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: Curso a Distância de Aperfeiçoamento Introdução às Tecnologias Educacionais
Digitais aplicadas a Deficiência Visual. O que é este curso? Qual seu público-alvo?
Como aplicar o conhecimento aprendido? Neste episódio da série "Explicando o curso
EaD" do podcast Fala CEaD-IBC, estas e outras perguntas serão respondidas pela
Professora Bianca Della Líbera, Coordenadora de Educação a Distância do Instituto
Benjamin Constant e uma das conteudistas deste curso. Eu sou Jorge Oliveira,
integrante da CEaD-IBC e agora é com você, fala professora Bianca e desde já
obrigado pela participação.
Descrição: Toca música de fundo. Ao fim da música, professora Bianca Della Líbera
começa a falar.
Fala: Olá. Eu sou a professora Bianca Della Líbera, Coordenadora de Educação a
Distância do Instituto Benjamin Constant, e hoje eu vou falar um pouco mais sobre o
Curso de Aperfeiçoamento "Introdução às Tecnologias Educacionais Digitais aplicadas
à Deficiência Visual, o TEDDV.
Esse é um curso com 180h de duração, totalmente à distância, direcionado a
professores com nível superior completo que trabalham com pessoas com deficiência
visual, ou em salas de aula inclusivas, ou no atendimento educacional
especializado. O conteúdo do curso foi organizado por mim e pela Vanessa França da
Silva e nós duas somos professoras de informática educativa aqui do instituto. O
conteúdo do curso é resultado de muita pesquisa na área de tecnologias educacionais
para deficiência visual, e também na nossa prática no uso dessas tecnologias na
escola aqui do IBC.
O curso tem como objetivo apresentar diferentes recursos digitais que podemos usar
nas atividades pedagógicas com pessoas com deficiência visual. Nós queremos também
saber dos cursistas o que eles já conhecem, o que eles já usam, e trocar ideias
sobre como a tecnologia pode ser usada para favorecer o aprendizado de pessoas com
deficiência visual.
Durante o curso, nós vamos falar de recursos para computadores e recursos para
smartphones que facilitam o acesso à informação e a realização de diferentes
atividades. A gente vai falar um pouco sobre a teoria sobre tecnologias
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educacionais; sobre o sistema Dosvox e as suas ferramentas, sobre os recursos de
acessibilidade do Windows, recursos específicos para baixa visão; sobre leitores de
tela e sobre como construir documentos digitais acessíveis; sobre programas para
construção de materiais em Braille; sobre aplicativos para Android, e também sobre
como pesquisar recursos e práticas acessíveis em produções acadêmicas.
Ao final do curso, esperamos que os cursistas sejam capazes de tornar suas aulas
mais inclusivas, oferecendo oportunidade de participação a todos os envolvidos.
Acreditamos que ele será capaz de planejar uma aula onde alunos com e sem
deficiência interajam e construiam o conhecimento de forma colaborativa.
Fiquem ligados no calendário de inscrição e não percam a oportunidade de participar
conosco!
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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