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Ementa 
A educação na saúde envolve vários recursos,  estratégias e atores 

(professores, profissionais da saúde, estudantes, pacientes, familiares, 

gestores) e inclui a comunicação com diferentes finalidades, como 

promover a saúde e educar para a saúde, potencializar o cuidado 

integral, prevenir doenças e recomendar mudanças de comportamento e 

auto-cuidado, informar sobre exames e medicamentos, assim como 

divulgar descobertas e atualizações científicas, novas abordagens 

terapêuticas, técnicas cirúrgicas e outros avanços científicos. Tal 

comunicação, instrumento laboral relevante para o profissional da saúde, 

garante a troca e intercâmbio de saberes. O uso de recursos tecnológicos 

de comunicação trata-se de uma necessidade inadiável. Esta disciplina 

se propõe a capacitar e instrumentalizar o pós-graduando na elaboração 

de recursos audiovisuais. Pretende-se apontar as tendências em 

tecnologia educacional em saúde e introduzir o planejamento e 

ferramentas de criação, edição e publicação de recursos audiovisuais 

(digitais e impressos), contribuindo para o desenvolvimento ou 

aprimoramento de competências, habilidades e interdisciplinaridade na 

prática da profissão em Saúde. 



 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 Introduzir conceitos necessários para a elaboração de recursos 

audiovisuais e materiais didáticos  

 Potencializar a criatividade e autonomia do pós-graduando na 

elaboração de recursos áudio-visuais (para publicação digital e 

impressa) 

 Instrumentalizar o pós-graduando em ferramentas tecnológicas para 

desenvolvimento de materiais didáticos 

 Auxiliar o estudante a encontrar soluções tecnológicas para os desafios 

impostos pela necessidade de comunicação do profissional de saúde  

 

Estratégias de 
Ensino 

           Metodologias ativas de ensino aprendizagem (100% de atividades práticas, 

aprendizagem baseada em projetos, problematização) e ensino à distância. Todas 

as aulas serão práticas e aplicadas, com uso de computadores e recursos Web. 

Conteúdo 
 apresentação da disciplina: Tecnologias Educacionais (recursos para a 

mediação de processos de ensinar e aprender); as Tecnologias 

Assistenciais (recursos  para a mediação de processos de cuidar) e as 

Tecnologias Gerenciais (recursos para a mediação de processos de 

gestão) 

 edição de imagens – aprenda a editar uma imagem/fotografia com 

finalidade de divulgação científica/comunicação em saúde  

 planejamento e construção de Infográficos, folderes, cartilhas, cartazes e 

posters 

 construção de mapas conceituais 

 criação de nuvem de palavras (Word clouds) 

 desenvolvimento e o uso de cartoon na comunicação com pacientes  

 criação de questionários online (avaliação formativa e somativa) 

 criação e edição de vídeos 

 elaboração de animações 

 criação e edição de slides/apresentação 

 planejamento e elaboração de sites e blogs 

 produção de podcasts 

OBS: todos os softwares, sites ou aplicativos utilizados na disciplina são de uso 

gratuito ou com licença livre 
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