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RESUMO

O projeto de extensão “Difusão do Saber”, em desenvolvimento na Unidade UEMG de Passos, tem por objetivos: divulgar as ações dos projetos de pesquisa e de extensão e o

conhecimento produzido pela unidade no decorrer do ano, por meio de vídeos e postcastings produzidos e postados semanalmente no portal da UEMG (www.uemg.br e

www.fespmg.edu.br); tornar pública a cultura acadêmica e as possibilidades de suas contribuições para a comunidade. O Projeto “Difusão do Saber” produz vídeos e podcastings,

constituindo-se em programas de entrevistas educativas, veiculados nos portais da Universidade e também disponibilizados para as emissoras de TV Educativas e Rádios

Comunitárias da Região. A base para produção dos programas são entrevistas com professores e alunos que desenvolvem projetos de pesquisa e extensão na Unidade Passos.

Reuniões de orientação acontecem semanalmente, com a produção de dois programas semanais de até 30 minutos. Considerando os formatos vídeo e podcasting (áudio), o

último segue a tradição dos programas de rádio. A coleta de informações ocorre em contato com a Coordenação de Pesquisa e Extensão (Cpex) da Unidade Passos para acesso

aos responsáveis (professores e alunos) pelos projetos de pesquisa e extensão em andamento na Unidade; em seguida, gravam-se entrevistas no estúdio de TV da Unidade com

os envolvidos nos projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos na UEMG Passos. Com relação aos resultados, em 2016, estão em andamento na Unidade 121 projetos, sendo

86 de pesquisa e 35 de extensão. Tem-se cumprido uma produção mensal de 28 programas (14 vídeos e 14 podcastings), chegando-se até o momento (de abril a agosto/2016) à

produção de 70 vídeos e 70 podcastings. Com essa difusão da cultura acadêmica, a comunidade geral não só tem acesso facilitado ao que se produz na Universidade como tem

seus laços estreitados, o que oportuniza condições de diálogos e aprendizagens que certamente impactam na forma de pensar e agir da população local.
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