O universo da produção audiovisual/EAD
e a FCMS/JF - Suprema
A difusão de informação e de conhecimento por meio de conteúdo audiovisual ganha espaço
prioritário na sociedade contemporânea. Atualmente, com a força da mídia digital e das redes
sociais, vemos na nossa sociedade uma identificação muito grande com aquisição de informação
através dos recursos audiovisuais. Em sintonia com essa realidade, a Faculdade de Ciências
Médicas e da Saúde criou a TV Suprema, um Núcleo de Produção Audiovisual - EAD, reunindo
a mais moderna tecnologia e as mais avançadas competências neste campo.
O Núcleo conta com uma equipe multiprofissional, formada por especialistas na produção
de conteúdo médico didático e ensino remoto. Há também uma grande preocupação com os
métodos e as estratégias de aprendizagem e a disponibilização de coaching para os alunos. O
Núcleo de Produção Audiovisual - EAD, através da estrutura da TV Suprema, conta também com
especialistas em plataforma digital, webdesign, comunicação e marketing, além de um estúdio
completo com equipe e equipamentos para gravação, edição e finalização digital de videoaulas
ou qualquer outro produto do gênero para a instituição.
Com uma equipe de 194 pessoas, o núcleo tem como carro-chefe o Revisamed-Revisional em
Medicina, que reúne cursos online na área médica com uma metodologia de estudo inovadora,
criada para facilitar o aprendizado e atender as exigências do estudante de hoje.
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NÚCLEO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
EAD - SUPREMA
Estrutura
O Núcleo de Produção Audiovisual - EAD - Suprema conta cum uma equipe integrada e
uma estrutura moderna para proporcionar ao estudante um aprendizado de excelência,
onde e quando quiser.

•

Coordenação de conteúdo didático.

•

Coordenação de comunicação e marketing.

•

Produção de conteúdo técnico médico e de outras áreas da saúde.

•

Produção de material didático complementar.

•

Produção audiovisual.

•

Media training Professores.

•

Programação web.

•

Marketing.

•

Design e Diagramação.

•

Jornalismo e assessoria de imprensa.

•

Gerenciamento plataforma EAD.

•

Grupo de extensão e oficina com alunos da faculdade.

•

Estudantes Promotores nas faculdades do Brasil.
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Produções
O Núcleo de Produção Audiovisual - EAD - Suprema atua na produção de diversos
conteúdos e em formatos variados para atender à demanda do ensino remoto, reunindo
moderna tecnologia e avançadas competências na área.

•

Produção de videoaulas.

•

Plataforma com gerenciamento de cursos online.

•

Produção de conteúdos científicos online e offline.

•

Cadernos digitais online.

•

Produção de vídeos e artes animadas.

•

Manual de Medicina- impresso e online.

•

Produção de artes - jornais, sites e redes sociais.

•

Campanhas de Marketing online – Google e redes sociais

•

Podcast – mídias digitais

•

Estúdio TV-Suprema

•

Apostila Top Provas de Residência Médica - impresso e online

•

Cursos Práticos Presenciais
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Tudo isso para proporcionar
ao nosso estudante um
aprendizado de excelência
onde e
quando
quiser!

Equipe integrada

Estrutura moderna
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- CURSOS -

O Revisamed - Revisional em Medicina disponibiliza os cursos Teórico online e o Presencial
Prático para a prova de Habilidades Clínicas dos médicos formados fora do Brasil para o Exame
Nacional de Revalidação do Diploma Médico – Revalida. O Curso Teórico Revalida, contempla
os temas das cinco grandes áreas da Medicina que são cobradas para revalidação do diploma:
Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Medicina da Família e
Comunitária, além de todo o material didático complementar. Um material completo para facilitar
o aprendizado e o nivelamento do conhecimento, conforme exigência do Revalida.
O curso para a Prova Prática de Habilidades Clínicas Revalida prepara o médico “revalidando”
para as condutas corretas na prova prática, através de simulações e com base na metodologia do
OSCE – Objective Structured Clinical Examination. O curso é presencial e aprimora as habilidades
cognitivas, afetivas e psicomotoras, além da comunicação e interação com os pacientes. Os
médicos têm a oportunidade de vivenciar a realidade de uma prova prática do Revalida. Os
participantes treinam em estações preparadas com simulação de casos clínicos estruturados,
utilizando-se modelos e/ou manequins. Durante o curso, tutores especialistas discutem e orientam
os participantes sobre as questões apresentadas.

Ciclo Básico

Residência

Prático

Revalida
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Atualização

Portal de Conteúdos Médicos

Ciclo Básico
Suporte ao estudante de Medicina em qualquer
momento da graduação. O estudante do Ciclo
Básico de Medicina – dos primeiros três anos do
curso - pode se aperfeiçoar na plataforma de ensino
organizada e otimizada com videoaulas dinâmicas e
materiais didáticos complementares. Os professores
são mestres, doutores e especialistas em estratégias
de aprendizagem.
Os conteúdos são os mais relevantes da graduação,
sendo o Revisamed Ciclo Básico um instrumento
para reforço na graduação e preparação para o
Ciclo Clínico – etapa da graduação caracterizada
pelos estágios e práticas. O Revisamed Ciclo
Básico é também um importante instrumento para
recuperação de conteúdos perdidos pelo estudante
durante a graduação.
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Residência
O Revisamed – Revisional em Medicina disponibiliza
o curso preparatório para a Residência Médica.
No Revisamed Residência o estudante encontra
todos os recursos da metodologia organizada e
otimizada para cumprir o extenso cronograma
de estudo das provas de Residência Médica. A
estrutura do Revisamed Residência conta com
370 temas (aulas) divididos nas principais áreas
médicas: Cirurgia, Clínica Médica, Ginecologia,
Obstetrícia, Pediatria e Medicina Preventiva.
A dinâmica da plataforma do Revisamed funciona
em um sistema chamado de trilha, onde o estudante
encontra todo o material didático relacionado
ao tema em estudo em um só lugar: videoaulas,
podcast, slide, caderno digital em formato de
apostila,

questões

de

provas

analisadas

e

comentadas das instituições mais concorridas e as
diretrizes médicas nacionais e internacionais. Os
professores são especialistas, mestres e doutores,
conhecem o conteúdo e a dinâmica do ensino
remoto.

Cada professor é da especialidade do

tema abordado na aula.
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Atualização
O Revisamed Atualização é um meio eficiente
e capaz de suprir a demanda crescente por
atualização dos profissionais médicos. Os cursos
têm a facilidade online e são estruturados em
plataforma digital com videoaulas e materiais
complementares, de maneira tal que o médico pode
aproveitar até pequenos intervalos para manter-se
atualizado.
Além da necessidade do aprendizado constante,
os impactos de uma atualização médica online
são sentidos com a maior competitividade do
profissional atualizado no mercado de trabalho
e aprofundamento do conhecimento focando em
sua área de atuação. O impacto é diretamente
na prática clínica. Um médico atualizado terá a
capacidade de atender seus pacientes de uma
forma muito mais eficaz. O Revisamed Atualização
trabalha com cursos em diversificadas áreas como
Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia,
Pediatria, Alergia e Imunologia e Eletrocardiografia,
entre outros.
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Prático
O Revisamed - Revisional em Medicina disponibiliza
cursos práticos, através do Revisamed Prático,
com práticas médicas presenciais – hands-on “mão
na massa”- onde são realizados Procedimentos
Práticos

em

Emergência,

Intensivismo

e

treinamento focado em avaliação de Habilidades
Clínicas para a prática médica e para a realização
de provas para concursos médicos.
São imersões voltadas para a prática médica.
Entre cursos presenciais de Procedimentos em
Medicina Intensiva e Habilidades Clínicas, Medicina
Baseada em Evidências, USG em Anestesia Point
Of Care, USG em Emergência/Fast Point Of Care
e Eletrocardiografia, entre outros. Todos os cursos
visam o aprendizado ou o aperfeiçoamento de
novas técnicas e habilidades médicas. Os cursos
são desenvolvidos em modernos laboratórios como
o de simulação realística com todas as ferramentas,
equipamentos e suporte especializado para o
treinamento prático do profissional.
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Revalida
O Revisamed - Revisional em Medicina disponibiliza
os cursos Teórico online e o Presencial Prático para a
prova de Habilidades Clínicas dos médicos formados
fora do Brasil para o Exame Nacional de Revalidação do
Diploma Médico – Revalida. O Curso Teórico Revalida,
contempla os temas das cinco grandes áreas da Medicina
que são cobradas para revalidação do diploma: Clínica
Médica, Clínica Cirúrgica, Ginecologia e Obstetrícia,
Pediatria, Medicina da Família e Comunitária, além de
todo o material didático complementar. Um material
completo para facilitar o aprendizado e o nivelamento
do conhecimento, conforme exigência do Revalida.
O curso para a Prova Prática de Habilidades Clínicas
Revalida prepara o médico “revalidando” para as
condutas

corretas

na

prova

prática,

através

de

simulações e com base na metodologia do OSCE –
Objective Structured Clinical Examination. O curso é
presencial e aprimora as habilidades cognitivas, afetivas
e psicomotoras, além da comunicação e interação
com os pacientes. Os médicos têm a oportunidade de
vivenciar a realidade de uma prova prática do Revalida.
Os participantes treinam em estações preparadas com
simulação de casos clínicos estruturados, utilizandose modelos e/ou manequins. Durante o curso, tutores
especialistas discutem e orientam os participantes
sobre as questões apresentadas.
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Portal de Conteúdo Médico

O Núcleo de Produção Audiovisual - EAD – Suprema é
responsável pela produção e manutenção do Medicinal
Atual:

Portal

de

Conteúdo

Médico,

importante

ferramenta para atualização do médico. Um portal
de atualização médica continuada e de uso simples,
focado no momento do atendimento e totalmente
integrado para acesso em dispositivos móveis –
conceito mobile first (consulta rápida pelo celular). É
um recurso útil para o médico durante o atendimento,
por estar focado nas atividades primordiais do
atendimento, ou seja, diagnóstico e tratamento,
além de ferramentas que apoiam o profissional na
rotina médica como as “calculadoras” (relação dos
indicadores de exames clínicos e laboratoriais com as
dosagens dos medicamentos). Acesso também a CID
11 atualizada (Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados à Saúde).
Reúne também outras ferramentas para atualização
médica como cursos, palestras de profissionais
renomados, artigos científicos e consensos nacionais
e internacionais dos mais diversos temas e de todas
as especialidades. O Medicina Atual é conhecido
na área médica, pois se estabeleceu como padrão
de excelência em educação médica na web desde
2000 tendo sido pioneiro no segmento edtech. Foi
incorporado ao Revisamed- Revisional em Medicina
em 2019.
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Metodologia de
estudo que vai
direto ao ponto
Para os cursos produzidos pelo Núcleo de Produção Audiovisual – EAD-Suprema, dentre eles o
Revisamed-Revisional em Medicina e todas as suas modalidades online (Ciclo Básico, Residência
Médica, Atualização Médica e Revalida) é aplicada uma metodologia de ensino pensada e
otimizada para ser um facilitador e permitir que o estudante cumpra o cronograma de estudo de
forma prática e eficiente, de acordo com a área ou modalidade de curso escolhida.
A dinâmica da plataforma de ensino funciona em um sistema chamado de trilha de estudos,
onde o estudante encontra todo o material didático relacionado ao tema em estudo em um só
lugar: videoaulas, podcast, slide, caderno digital em formato de apostila, questões de provas
comentadas e as diretrizes médicas nacionais e internacionais. A trilha de estudos varia conforme
a modalidade dos cursos, porém, segue a mesma concepção, com as videoaulas e os materiais
complementares.
VIDEOAULA: dinâmica e divida em três módulos de 20 a 30 minutos;
SLIDE: arquivo com o slide do professor separadamente. Auxilia no acompanhamento
das videoaulas, e o estudante pode baixar/imprimir para fazer suas próprias anotações;
PODCAST: somente o áudio da videoaula – para ouvir onde quiser;
CADERNO DIGITAL: conteúdo teórico com os pontos mais importantes da videoaula
– formato de apostila;
QUESTÕES DE PROVAS: uma seleção de questões somente sobre o tema da videoaula,
aplicadas em provas de concursos médicos, por exemplo. Quando o estudante acaba
de estudar um assunto, ele vai saber como este assunto é abordado em provas.
DIRETRIZES: principais diretrizes nacionais e internacionais do tema da aula sobre
condutas médicas (baseadas em evidências científicas).
PROVAS NA ÍNTEGRA: no preparatório para a Residência Médica, o estudante
tem acesso a uma plataforma de provas inteiras de Residência Médica, de várias
instituições do país, em um portal com interatividade (nível de acerto e pontuação
instantaneamente). Excelente ferramenta de treino para as provas – é um simulado
online à disposição 24 horas.
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Metodologia de estudo moderna e inovadora
Para você aprender e passar nas provas.

MODELO DE UMA AULA: Doença Diverticular dos Cólons

Provas de
Residência
Questões
Comentadas

Todo conteúdo
de cada aula
organizado em
um só lugar.

Veja o conteúdo e Assista Aula Grátis!
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