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RESUMO

 O projeto de extensão “Cine Carangola” tem como objetivo a realização de documentários por meio da utilização de recursos audiovisuais para promover a conscientização da

população local acerca da preservação do meio ambiente, da memória dos patrimônios históricos e culturais, disseminando e estimulando a valoração dos mesmos, no município

de Carangola/MG, junto à comunidade e para os alunos do ensino médio e superior. A metodologia para a realização deste projeto de extensão é caracterizada pela pesquisa

bibliográfica em livros sobre Carangola, como por exemplo: MERCADANTE, Paulo. Crônica de uma comunidade cafeeira – Carangola: o vale e o rio. Belo Horizonte: Itatiaia 1990,

CARELLI, Rogério. Efemérides Carangolenses (1827-1959). Viçosa: Editora Folha de Viçosa, 2002. Sobre turismo como a revista da FECITUR – Federação dos Circuitos

Turísticos do Estado de Minas Gerais. Desenvolvendo os segredos de Minas Gerais. Uma experiência inesquecível. Gráfica Paulinielli. Belo Horizonte, Edição FECITUR, 2015 e

artigos do site revista do turismo.com, MORETTIN, Eduardo; NAPOLITANO, Marcos; KORNIS, Mônica Almeida. História e Documentário. Editora FGV, 322.p. 2012. LUCENA,

Luiz Carlos. Como fazer documentários: conceito, linguagem e prática de produção. Editora SUMMUS, 2011. Pesquisa de campo por meio da realização de filmagens e

entrevistas in locu com representantes institucionais nos locais de interesses turísticos, como já realizado na Igreja Matriz de Santa Luzia, vídeo institucional da UEMG, vídeo

sobre a Igreja do distrito de São Manoel do Boi e Carangola ontem e hoje. Pesquisa documental por meio da análise de fotos antigas, cartas e mapas no museu municipal O

resultado parcial do projeto de extensão foi a produção de vídeos documentários utilizando o audiovisual produzido pelo projeto de extensão “Cine Carangola” que terá a

oportunidade de realizar organização de eventos por meio da produção da exibição dos documentários nas escolas de ensino médio de Carangola. 
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