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A partir da revisão sistemática realizada e da nossa experiência em 

docência, desenvolvemos o produto de nosso mestrado profissional em Ensino 

em Ciências da Saúde que é uma plataforma interativa online para 

desenvolvimento docente em saúde para países da Língua Portuguesa - a 

Plataforma Interativa de Desenvolvimento Docente em Saúde – PIDDS.  

 

A PIDDS tem como objetivo ser um local virtual onde todos os 

interessados em desenvolvimento docente poderão trocar informações sobre 

docência, estratégias de ensino- aprendizagem, apresentar seus projetos de 

pesquisa, discutir suas pesquisas, situações específicas da prática diária, 

identificar estudos sobre a mesma temática, vídeos que exploram a docência 

em seus diferentes domínios, espaço de discussão, disponibilizar aulas, 

cursos, palestras, mesa-redonda, etc., tanto na forma ao vivo como gravada, 

etc.  

 

A plataforma PIDDS é acessada na internet (rede mundial de 

computadores) no endereço eletrônico www.pidds.org. A mesma apresenta 

uma área pública para acesso irrestrito aos seguintes locais: Home, sobre 

PIDDS, agenda, galeria, notícias, links, informativo, comentários, fale conosco, 

convidados e a área para realização do cadastro. Existe também uma área de 

acesso restrito aos membros já cadastrados onde estes podem acessar 

mediante login e senha. Na área restrita temos acesso as seguintes sessões: 

sala de aula, galeria educadores, estudo de casos em educação, aulas, fóruns, 

temas livres, e-posters, biblioteca, store, perfil, teses, cursos, secretaria, 

meeting point, parlatorium, tecnologia, exposição (feira de produtos 

educacionais), PIDDS TV (com oito canais temáticos), video chat e anfiteatro. 

 

A PIDDS foi desenvolvida utilizando as linguagens Coldfusion, PHP 

(Hypertext Preprocessor), JavaScript e MS SQL (Microsoft Structured Query 

Language). Seu banco de dados é Microsoft SQL Server 2008 e tem sua 

hospedagem feita em servidores privados e infraestrutura Amazon AWS 

(Amazon Web Services). Possui sistema de monitoramento de uptime (PIDDS 



uptime mensal de 99,99%) e desempenho, além de um sistema analytics para 

acompanhamento do comportamento dos usuários. 

É uma plataforma interativa, de construção coletiva e continuada, com 

múltiplos olhares sobre a educação.  

 

Pretende ser aperfeiçoada com a participação ativa dos docentes, para 

que realmente possa se tornar um espaço virtual que aproxime todos os que se 

interessam por esta temática.  

 

A PIDDS busca ser um espaço virtual que objetiva aproximar os 

docentes de diferentes locais e que tenham em comum a atuação em docência 

na área da saúde e língua nativa o português. A mesma está em fase de 

testes.  



 

 


