
 

 

 

PODCAST CAMBLU ON 

Este documento tem o intuito de dar algumas dicas e informações às Ligas Acadêmicas, AAARIH e IFMSA-

Brazil-FURB a respeito de como produzir o podcast. Lembramos que as dicas gerais devem ser seguidas, mas as 

orientações podem ser alteradas e discutidas com o CAMBLU! Estamos bem abertos a sugestões! 

DICAS GERAIS 

▪ Cuidar com ruídos externos; 

▪ Evitar gravação em banheiro ou locais que podem dar eco; 

▪ Realizamos testes, e o gravador do celular ficou prático e bom. Além disso, o som ficou melhor e mais 

audível sem microfone, apenas com celular próximo à boca; 

▪ Evitar ficar TÃO perto do gravador para não ouvir respiração ou outros ruídos; 

▪ TEMPO SUGERIDO: ENTRE 5 A 25 MINUTOS. Caso seja um tema com muito conteúdo e de 

qualidade (com bastante demanda do curso), poderemos pensar em dividir o podcast em blocos (I, II, III); 

▪ Elaborar um roteiro a ser seguido; 

▪ Evitar fazer leitura de algum arquivo. Para ser mais natural e interessante aos ouvintes, sugerimos que 

seja levado mais como um diálogo entre entrevistador e entrevistado; 

▪ Enviar ao CAMBLU nome completo do entrevistado e mini currículo; 

▪ A introdução será por parte do CAMBLU. Falaremos "e hoje, em comemoração ao dia [...] (data 

específica), falaremos sobre [...] (tema), com a(o) médica(o) [...] (nome completo e lattes). 

▪ Enviar ao CAMBLU no máximo 5 dias antes do dia da publicação do podcast.  

▪ A produção deve ser enviada para camblufurb@gmail.com. 

▪ Após envio, o CAMBLU analisará a qualidade do som e se deverá ser realizada alguma alteração. 

PARA AS LIGAS 

CASO O TEMA SEJA UMA ESPECIALIDADE 

▪ Fazer uma breve explicação do que é a 

especialidade; 

▪ Tempo de residência; como é o processo;  

▪ Experiência da residência; 

▪ Quais locais são referência na área? 

▪ Mercado de trabalho. Dia-a-dia; 

▪ Salário; 

▪ Áreas de atuação; 

▪ Quais os temas mais importantes da área? 

Que todo clínico deve saber? 

CASO O TEMA SEJA UMA 

PATOLOGIA/ASSUNTO MÉDICO 

Daremos total liberdade às ligas para realizarem um 

diálogo com o entrevistado. No entanto, apenas para 

manter um padrão, sugerimos um breve resumo da 

patologia com as seguintes questões: 

▪ Introdução 

▪ Fisiopatologia 

▪ Diagnóstico 

▪ Tratamento  

▪ Focar em atualizações/novos estudos etc. 

PARA IFMSA-BRAZIL-FURB E AAARIH 

▪ As dicas gerais permanecem;  

▪ Caso o tema seja sobre educação médica ou algo mais específico, segue as orientações das ligas. Exemplo: 

Jornada de Autismo/Abril = trazer alguma atualização ou conscientização sobre o assunto; 

▪ Caso seja promoção de eventos, o espaço fica aberto e qualquer ideia pode ser verificada com o CAMBLU. 
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