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OBJETIVO GERAL 

 Criar infraestrutura e plataforma tecnológica para desenvolvimento 

de um Laboratório para formação em teleassistência, e criação e 

estruturação de uma biblioteca de Objetos Educacionais Digitais de 

Aprendizagem em Saúde  para fins de  Educação Interativa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estruturar um laboratório de teleassistência em forma de rede, 

para promover a aprendizagem integrada clínica por meio de 2ª opinião 

formativa. 

 Estruturar e implementar uma “Rede Social Educacional”, usando 

recursos multimídia e de web conferência, para promoção de eventos e 

reuniões clínicas a distância. 

 Estruturar um laboratório de recursos educacionais interativos de 

apoio aos docentes e criação de uma plataforma tecnológica, baseada 

na Internet, para acompanhamento de aprendizagem de estudantes. 
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Teleducação Interativa 
 

Recursos Educacionais  

Interativos 

 
 

 

Educação 3.0  
 

 

Adaptativa, móvel e utiliza multimeios 

Flexibilizada, colaborativa, significativa, 

interativa, aprendizado em serviço, Educação não cognitiva, 

multiangular, criação de vínculos e desenvolvimento de  Atitudes. 

 

Teleducação = processo 

de ensino que se 

caracteriza pela não-

contigüidade do 

professor; educação a 

distância, ensino a 

distância 

Interativa = que permite 

ao indivíduo interagir com 

a fonte ou o emissor 

Identificação 70 x 30 

Retenção de conhecimento, 

tardio 
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• Qual o papel do professor, na 
educação 3.0? Pode se dizer que é 
mais importante que no formato 
tradicional? 
 

• Jim Lengel - Muito mais importante. O professor 
não é mais simplesmente um transmissor de 
conhecimento e guardião da ordem como na 

Educação 2.0; na Educação 3.0 os 
professores desenham e gerenciam um 
complexo conjunto de projetos, 
estudantes, e atividades que mudam 
frequentemente. E trabalha em estreita 
colaboração com outros professores e 
outros profissionais da universidade e do mercado 
de trabalho para garantir que o projeto dos alunos 
seja apontado para direção certa. 

 
Matriz de Objetivos e Competências ... 

Objetos Educacionais de Aprendizagem ... 

Teleassistência Educacional ... 

Laboratório de Habilidades e OSCE ... 
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Laboratórios de Inovação  

Educacional, conectada 

Flexibilização 

Centro de Produção Digital e 

Design de Comunicação 

Educacional/ Motivacional 

Laboratório de habilidades 

Simulação realística 

Centro de avaliação integrada de competências  

(cognitivas, decisórias, habilidades e comportamentais) 

Repositório, Plataforma 

Educacional e 

Biblioteca interativa 

Educação complementar / apoiada em tecnologia 
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Modelo de aprendizagem integrada 
Professores e alunos (monitores) 

• Produção de eBook Interativo  

• Participação de docentes e monitores 

Produção de 

Matrizes de Objetivos  

e competências 

Validação com 

corpo docente 

Matriz de referência 

Educacional Unificada 

Roteiros Educacionais 

eBook Interativo  

eCursos FMUSP 

(Moodle) 

Avaliações 

Interativas e  

padronizadas 

Laboratório de  

Habilidades/ OSCE 

Matriz de multimeios 
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Modelo de recursos digitais e Educação 3.0  
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Centro de vídeo e 

webconferência e 

Teleambulatório - FMUSP 

Faculdade de Medicina - USP 
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Reunião Multiprofissional 

Mesa redonda 

Abordagem BioPsicoSocial 

Discussão Clínica Integrada 

Webreunião multiprofissional 

Faculdade de Medicina - USP 
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Dupla projeção com videoconferência. 

Equipamento de 

videoconferência e 

Encoder 

(videostreaming) no 

anfiteatro 

Faculdade de Medicina - USP 
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Tablets / Ultrabooks 

• Portabilidade e mobilidade 

• Interativo e personalizável 

• Aprendizado colaborativo 

• Facilidade de distribuição 

Educação em qualquer lugar 

 e a qualquer momento 

Faculdade de Medicina - USP 
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Tablet para Hospitais (Saúde Móvel Hospitalar) – Qualidade total 
 

Atenção Primária (Saúde Móvel em Saúde Integral à Comunidade) 

Acervo com 1.500 vídeos para 

• Atualização profissional 

• Prevenção de doenças 

Grupos formados no Sistema FMUSP/HC 

Tablet da Saúde 
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Faculdade de Medicina - USP 
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Faculdade de Medicina - USP 

 
Utilização dos Tablets para Curso de Graduação (estudantes do 3º ano) 

 

Atenção Primária em Saúde 2 (Julho de 2013) com produção de materiais 

digitais interativos baseados em: 

Sequencias do Homem Virtual sobre: Hanseniase (fisiopatologia e 

neuropatia), Ciclo Mentrual, ECG normal, Fisiopatologia do Diabetes, 

Fisiopatologia da Aterosclerose, Visão, Audição, Coluna, métodos 

contraceptivos, entre outros. 

 

Vídeos educacionais: Amamentação, Etiqueta respiratório, uso de EPI, 

lavagem de mãos, pé diabético, retinopatia diabética, uso de glicosimetros, 

conservação, preparo e aplicação de insulina, entre outros. 

Materiais de leitura: textos constante no portal de Pediatria em formatos 

SNote e PDF. 

 

Inclusão de Tabelas mais consultadas na prática clínica. 
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Faculdade de Medicina - USP 

 
  

 

Utilização dos Tablets para Curso de Propedêutica Ginecológica 

(estudantes do 3º ano) 

 

Produção de sequencias da Mulher Virtual com: ciclo menstrual, anatomia e 

musculatura do períneo, mama (distribuição linfática), mama e câncer de 

mama, prolapso vesical, etc. 

 

Vídeos: propedêutica ginecológica – abordagem global, exame de mama, 

exame vulvovaginal, exame colposcópico, exame de ultrassom transvaginal, 

exame Papanicolau, entre outros. 
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Laboratório de Recursos Educacionais Interativos 

de apoio aos docentes 

Faculdade de Medicina - USP 

../../_E Videos e Palestras/DermatoSolidaria.wmv
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É a arte de se comunicar usando os 

recursos da computação gráfica 3D. 

Aprendizado de assuntos complexos de 

uma forma simples e dinâmica. 
 

Desde 2003 

Mais de 150 temas (medicina, enfermagem, odontologia, 

fonoaudiologia, fisioterapia, etc). 

Acumulado de 80.000 horas de trabalhos. 

 

Faculdade de Medicina - USP 

../../_Entrevistas TV/GloboNews 08 compacto.wmv
../../Homem Virtual/_TV-Globo/cora_hiper.mov
../../../Homem Virtual/Fonacao 1/fon_anato_fisio.mov
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Faculdade de Medicina - USP 
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Faculdade de Medicina - USP 

../../Homem Virtual/_Diversos/Pneumologia/trocas_gasosas/curva_espirometria.wmv
../../Homem Virtual/_Diversos/Pneumologia/trocas_gasosas/anato_pulmoes_1Mbps_Stream.wmv
../../Homem Virtual/_Diversos/Pneumologia/trocas_gasosas/histologia_alveolar_CD.wmv
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Atlas 3D Realístico  

Morfo Funcional 

Faculdade de Medicina - USP 

../../Homem Virtual/Fisiatria-Amputacao/transtibial.mov


chao@usp.br - 2014 

Faculdade de Medicina - USP 
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Escola de Enfermagem da USP 

 
Desenvolvimento do projeto: os equipamentos adquiridos até o momento 

já estão sendo utilizados em salas de aula, nos laboratórios e nos campos de 

prática, na disciplina denominada Avaliação de Indivíduos e Famílias, o que 

tem possibilitado a integração de conhecimentos e desenvolvimento de 

raciocínio clínico, de forma interativa.  

 

Nos tablets estão sendo inseridos os objetos educacionais produzidos pela 

telemedicina – Módulos do Homem Virtual e os produzidos pela Escola de 

Enfermagem. 

 

Visibilidade e articulação com outros projetos: as informações relativas 

ao processo de implantação do projeto estão sendo comunicadas na 

Comissão de Graduação e na Congregação da Escola. O banner do Projeto 

está sendo exposto no hall da Escola, de modo a dar maior visibilidade ao 

Projeto. O projeto do Pró-Inovalab 2012 e os do Pró-Ensino 2013, em que a 

Escola foi contemplada, e os projetos submetidos ao Edital do Renovalab 

2013 foram elaborados em articulação com o Pró-Inovalab 2011, o que 

promoverá maior visibilidade e consolidação de ações integradas visando à 

melhoria do ensino de Graduação em nossa Escola. 
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Faculdade de Saúde Pública 
 

Após a avaliação de várias possibilidades no uso do espaço para instalação 

do laboratório, verificou-se a viabilidade de integrar a seguinte rede de 

comunicação: LabDAC, Centro de saúde Geraldo de Paula Souza e 

Laboratório Didático de Técnica Dietética. 
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