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RESUMO

A proposta de construir um repositório digital sobre a UEMG de Frutal veio da necessidade de mostrar de forma organizada e com conteúdo sistematizado e atualizado a

produção acadêmica e cultural oriunda da unidade da UEMG na cidade, inclusive atendendo a priorização de tornar os estudantes como partes importantes no processo de

ensino-aprendizado, pois os seus saberes também devem ser incorporados à produção universitária. A referência teórica foi encontrada no IBICT (Instituto Brasileiro de

Informação em Ciência e Tecnologia), principalmente no aspecto de conceito de divulgação científica. A metodologia de pesquisa participante contribuiu para se criar um

ambiente positivo junto à comunidade universitária e uma rede de colaboração muito produtiva. Um projeto-piloto foi desenvolvido a partir de março de 2015, quando começamos

a mapear as possibilidades de construção do atual projeto com bases efetivamente extensionista, mas que pudesse aproveitar também as possibilidades de pesquisas ao qual

também interessa aos envolvidos na atividades, considerando que a atividade de extensão também é produtora de conhecimento ao longo do seu desenvolvimento.  A

constatação de que a nossa proposta era forte veio da verbalização de membros da universidade e da sociedade frutalense, que entenderam se tratar de um projeto de

fortalecimento de uma cultura universitária em constante diálogo com a sociedade. Com o projeto, cujos conhecimentos gerados e externalizados na questão das mídias digitais

produziu dentro desse processo educativo, cultural e científico a articulação da extensão com o ensino e a pesquisa, simultaneamente. O impacto social é outro fator que

justificou o projeto, pois a formação de novos olhares sobre a relação universidade e sociedade dar-se-ão através de um trabalho efetivo de conhecimento e reflexão a que todos

contribuirão de forma participante, afetando assim a formulação de políticas públicas que tornem possíveis o melhor aproveitamento da UEMG como instituição pública a serviço

da sociedade. O projeto permite o mapeamento dos campos de atuação da instituição, assim direcionando aos públicos interessados possíveis parcerias e contributos nessa

nova relação que será ofertada. O nosso projeto enquadra-se na categoria de preservação e memória da educação brasileira, focando na publicação ou parte da produção

intelectual da unidade da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) em Frutal.  Ao levarmos ao conjunto da sociedade frutalense o conhecimento sobre a UEMG,

contribuiremos para que a cultura de preservação e da comunicação dessa instituição encontre respaldo social, reconhecimento cultural e um maior dialogismo no seu ambiente.

Os resultados obtidos são satisfatórios, pois criamos um ambiente interativo que permite projetar da melhor forma a UEMG para a cidade de Frutal e a sociedade brasileira,

inclusive facilitando o acesso de sua produção científica com a publicação de mais de 30 livros de autores diversos e a coletânea “universidade de ideias” com mais de 100

artigos publicados nos seus sete volumes. 
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