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Resumo da Proposta:
Na atualidade, vive-se a era digital, em que são inúmeras as possibilidades de utilização de ferramentas das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na prática acadêmica e profissional na área da saúde. Entretanto, há
uma lacuna na formação destes profissionais no tocante à incorporação destes recursos tecnológicos em suas práticas.
O projeto tem como objetivo promover ações educativas envolvendo as TIC nas práticas de estudantes e profissionais
da área da saúde no município de Vitória de Santo Antão-PE. Serão promovidas ações sobre a utilização de algumas
ferramentas na prática (biotecnologia, prontuário eletrônico, telessaude, sistemas de informação, prática baseada em
evidências e bases de dados de pesquisa, podcasts, produção e edição de vídeos, uso de ferramentas google, dentre
outras, inclusive sugeridas pelo público alvo) com vistas a facilitar a incorporação destas ferramentas na prática
acadêmica e profissional. As ações serão desenvolvidas no Laboratório de Informática do Centro Acadêmico de Vitória
(CAV/UFPE) e as ações serão conduzidas por alunos extensionistas com habilidades em informática, sob supervisão de
docentes dos cursos de enfermagem, saúde coletiva e pessoal de apoio técnico do Núcleo de Apoio a Informática. Terá
como público alvo profissionais da área da saúde que atuam no município (enfermeiros, dentistas, educadores físicos,
nutricionistas, médicos, psicólogos, dentre outros), nas esferas municipal e estadual, além de estudantes da área da
saúde do próprio CAV/UFPE, como também de outras instituições públicas ou privadas do município. Foi solicitado o
recurso no valor de três mil reais para a compra de equipamentos e insumos para o projeto.

Objetivo Geral:
Promover ações educativas envolvendo Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nas práticas de estudantes e
profissionais da área da saúde no município de Vitória de Santo Antão-PE.

Objetivos Específicos:
- Aprofundar a discussão de temas relacionados à informática em saúde, objetos e ambientes virtuais de aprendizagem
e sua aplicação à prática de saúde;
- Desenvolver ações educativas com estudantes e profissionais da área da saúde (enfermeiros, dentistas, educadores
físicos, nutricionistas, médicos, psicólogos, dentre outros) sobre as TIC;
- Promover a integração ensino-serviço, no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS);
- Contribuir para a formação interdisciplinar em saúde do aluno de graduação;
- Promover a integração do ensino, pesquisa e extensão.

