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RESUMO

O projeto Repositório digital de produção científica da UEMG Frutal visa produzir a necessária visibilidade do conhecimento produzido na Universidade no sentido de permitir à

sociedade o acesso e a utilização dos saberes e experiências universitárias. A UEMG em Frutal é o centro do projeto, que é difundido através da rede de internet em acesso livre

e de domínio público. A metodologia de pesquisa participante vem sendo utilizada para dar conta dos desafios do projeto, principalmente na formação de uma rede de

colaboradores e de interlocutores que se mobilizam a partir do projeto. A comunidade interna participa com a disponibilização dos seus trabalhos para divulgação através do

projeto. A comunidade externa participa dando o suporte para a recepção do projeto, principalmente no que corresponde ao acesso, divulgação e utilização do que é trabalhado

pelo projeto. A avaliação do projeto é permanente, pois ao envolver os tripés universitários como seu objetivo, então atribui-se um caráter interdisciplinar, formativo e permanente

que exige a adoção de instrumentos de avaliação ou de impacto para sua própria existência e correspondência aos anseios e exigências sociais. A publicação de livros digitais

autorais e a elaboração de coletâneas vem constituindo uma oportunidade única da UEMG em produzir um diálogo com a sociedade, considerando que existem demandas e

interesses nos trabalhos universitários, que infelizmente ficavam inacessíveis e sem qualquer utilização. Já estão disponibilizados 35 obras autorais e 130 artigos distribuídos em

cerca de dez volumes das coletâneas produzidas, o que é um resultado que garante visibilidade e diálogo entre universidade e sociedade.   
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