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Esses produtos são então organizados
RESUMO
com linguagem e visual atrativos, com o
Os avanços da sociedade moderna exigem a
intuito de facilitar a compreensão. Além
utilização de novas ferramentas de disso, o site também é fonte de
comunicação, que propiciem maior agilidade informação para o público leigo, pois são
e interação, para concretizar o ensino e a publicados materiais informativos, como
promoção à saúde em Pediatria. O projeto reportagens e vídeos, fora da área do
surge para sanar essas necessidades e aluno, buscando proporcionar informação
integrar a dinâmica do aprender à do ensinar de qualidade sobre o desenvolvimento de
crianças e adolescentes.
pediatria.

INTRODUÇÃO

RESULTADOS

O projeto “Desenvolvimento da Criança e do
Adolescente: website como ferramenta de
ensino e informação” é vinculado a uma
universidade federal brasileira busca integrar
a prática docente ao aprendizado do discente
em Pediatria.

Até o presente momento, o projeto conta
com mais de 52 postagens e matérias
disponíveis para a comunidade. O material
presente na área do aluno conta com mais de
40 questões e casos clínicos, 5 resumos sobre
distúrbios do desenvolvimento, 5 resenhas
OBJETIVOS
de filmes ressaltando aspectos pertinentes
Retratar a experiência do acadêmico ao desenvolvimento da criança e do
vinculado ao projeto e a produção de adolescente. Os materiais têm um alcance
materiais de ensino e informação em semanal de 600 pessoas, entre acadêmicos e
Pediatria.
comunidade externa.

METODOLOGIA

CONCLUSÕES

O projeto se desenvolve por meio do site do
ambulatório de desenvolvimento de um
hospital pediátrico de Porto Alegre. Foi
construída uma área do aluno, na qual estão
sendo dispostos materiais produzidos pelo
acadêmico com auxílio dos profissionais do
ambulatório e sob supervisão do professor
coordenador do projeto. A formulação
desses materiais inicia na seleção do tema a
ser abordado, seguido de uma busca ativa na
literatura.

Os materiais desenvolvidos no projeto se
comunicam tanto com a comunidade externa
quanto com a interna, tendo caráter
multidisciplinar e abrangendo temas
presentes no cotidiano comum. Assim,
contempla, com excelência, a experiência da
iniciação a docência e se mostram como uma
excelentes ferramentas de ensino e de
promoção à saúde em Pediatria.
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