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RESUMO: A proposta tem por objetivo estabelecer a utilização do podcast como ferramenta de
divulgação de conhecimentos pela comunidade universitária. O Podcast, uma tecnologia da
informação e comunicação, é semelhante a um programa de rádio, onde arquivos de áudio são
transmitidos pela internet e ﬁcam disponíveis para download por tempo indeterminado. O
desenvolvimento do projeto terá seguirá os seguintes critérios I) avaliação de podcasts na internet; II)
análise do material produzido em podcast e III) revisão da literatura sobre o potencial educativo do
podcast. O processo de produção dos áudios em formato de podcast ocorrerá da seguinte maneira: i)
Determinação do tema a ser abordado; ii) Criação do roteiro para o episódio; iii) realização da
entrevista; iv) Edição do material de áudio resultante da entrevista; v) Divulgação da entrevista em
episódio nas plataformas de ancoragem de podcast. O podcast será produzido em um formato
semelhante a um programa de rádio, consistindo de elementos como: apresentador, locutor, vinhetas
e entrevistas, onde os discentes participarão de atividades como criação de roteiro, gravação de
entrevistas, edição de áudio, entre outros. Os episódios gravados serão disponibilizados em
plataformas especializadas em ancorar áudios em formato de podcast e ﬁcarão disponíveis para acesso
de docentes, técnicos, discentes e o população em geral (praticantes de atividade física e de esportes).
O projeto ocorrerá de maneira remota e os participantes executarão suas atividades em suas
respectivas residências

