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Objetivos:
Objetivo Geral:
•Oferecer à comunidade de enfermagem, objetos educacionais através de um portal na
Internet, com livre acesso.
Objetivos Específicos:
• Desenvolver um portal na Internet, para gerenciar objetos de aprendizagem, sobre temas de
interessa para a enfermagem.
•Identificar na comunidade acadêmica e nos profissionais de enfermagem, os principais temas
de interesse para o desenvolvimento dos objetos de aprendizagem.
• Elaborar objetos de aprendizagem com base em mídias digitais como vídeos, textos,
fotografia.
•Criar um canal de comunicação entre a comunidade acadêmica e a comunidade de
profissionais de enfermagem, através de PodCast.
• Implantar um fórum de discussão com temas atuais de interesse à enfermagem.

Resumo:
Há mais de uma década, apontamentos científicos identificaram a revolução digital na
enfermagem, associando às práticas de qualidade ao uso de computadores e incorporação das
novas tecnologias. Essa prática também é observada na área educacional, o que demanda uma
melhor preparação para que esses profissionais sejam formados com capacidade para se adaptar
e usufruir de toda a tecnologia da informação e comunicação. Atualmente, os recursos digitais e
a Internet estão muito associados, e é possível verificar um maior domínio por parte dos
acadêmicos e profissionais. Para explorar a Internet como ferramenta de divulgação da
informação, espera-se com esse projeto de extensão identificar os principais temas de interesse
dos acadêmicos e profissionais da enfermagem, para serem desenvolvidos em formato de mídias
educacionais e disponibilizados gratuitamente através da Internet. Espera-se também elaborar
objetos de aprendizagem com base em mídias digitais como vídeos, textos, fotografia; criar um

canal de comunicação entre a comunidade acadêmica e a comunidade de profissionais de
enfermagem, através de PodCast; implantar um fórum de discussão com temas atuais de
interesse à enfermagem e integrar acadêmicos de enfermagem e profissionais de diferentes
universidades e regiões do Brasil.

