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RESUMO

A UEMG Passos desenvolve inúmeros projetos de pesquisa e de extensão. Com 27 cursos de graduação (divididos nos núcleos de Ciências Humanas e Ciências Sociais

Aplicadas, Ciências Biomédicas e da Saúde, Educação, Engenharia e Tecnologia), a Unidade Passos da UEMG consegue produzir conhecimento nas diversas áreas do saber.

Por meio da participação em eventos acadêmicos e científicos, bem como pela publicação de artigos, resumos, comunicações, etc., uma parte dessa cultura acadêmica é

difundida. Entretanto, essa difusão geralmente se dá no âmbito acadêmico, não conseguindo transpor-se para a comunidade em geral. Nesse sentido, quando o projeto de

extensão “Difusão do Saber” ( aprovado no edital PAEx 01/2016, com início em 01/04/2016 e término previsto para 15/12/2016) propõe a produção de vídeos e podcastings (com

entrevistas de conteúdo educativo), veiculados no portal (WEB) da Universidade (www.uemg.br) e da Unidade (www.fespmg.edu.br) e disponibilizados às emissoras de TV

Educativas e rádios comunitárias da região, versando sobre os estudos e ações das pesquisas e extensões desenvolvidas na Unidade, a relevância social pode ser considerada

altamente significativa. Com essa difusão da cultura acadêmica (os saberes produzidos pela e na Universidade) a comunidade geral não só tem acesso facilitado ao que se

produz na Universidade como se estreitam os laços entre Universidade e Comunidade. A Comunidade (tanto a interna à Universidade quanta a externa), tendo acesso ao

conhecimento produzido, tem condições de diálogos e aprendizagens que certamente impactam na sua forma de pensar e agir.

A extensão universitária é a oportunidade para que instituição de ensino, docentes e estudantes contribuam, na forma de disseminação de conhecimentos, para a população no

seu entorno. A extensão universitária é um dos elementos de ligação entre uma instituição de ensino superior e a sociedade que a insere. Assim, a extensão se configura como

possibilidade de a instituição de ensino agir na comunidade externa e provocar mudanças. Ao socializar seu conhecimento, estudantes e professores têm ainda a chance de aliar

teorias à prática, levando o conhecimento para além da sala de aula e adquirindo novas informações durante a aplicação de técnicas e conceitos em situações reais. Ressalta-se

também o cunho de responsabilidade social que a extensão universitária permite a uma universidade, quando democratiza o conhecimento e o leva aos não universitários. O

Projeto de Extensão “Difusão do Saber” produz vídeos e podcastings, constituindo-se em vídeos e podcastings. Tais vídeos e podcastings constituem-se em programas de

entrevistas e educativos, sendo veiculados no portal da Universidade e da Unidade Passos  e também disponibilizados para as emissoras de TV Educativas e Rádios

Comunitárias da Região de Passos ou quaisquer outras que quiserem veicular o material. A base para produção dos programas (vídeos e podcastings) são entrevistas com

professores e alunos que desenvolvem projetos de pesquisa e extensão na Unidade Passos.  As reuniões de planejamento e orientação acontecem semanalmente, de forma a

que ocorra a produção de um programa semanal de até 30 minutos. Considerando os formatos vídeo e podcasting (áudio), ocorre edição de modo a que os podcastings sejam

mais condensados, seguindo a tradição dos programas de rádio. A coleta de informações ocorre em duas partes: 1º) Em contatos 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; 2º Entrevistas gravadas no

estúdio de TV dos Cursos de Comunicação da Unidade, com professores e alunos envolvidos nos projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos na UEMG Passos. Com as

entrevistas realizadas, são editados os programas na ilha de edição dos estúdios de TV e de Rádio dos Cursos de Comunicação da Unidade, com veiculação semanal (dois

programas novos a cada semana) nos portais da Universidade e da Unidade, bem como disponibilização desses programas às TVs Educativas e Rádios Comunitárias da Região.

Dois alunos bolsistas estão vinculados ao projeto. Dos diversos projetos de pesquisa e extensão em andamento na Unidade, optou-se por selecionar para produção de vídeos e

podcastings aqueles que foram aprovados nos editais disponibilizados na Unidade: Fapemig, PAEX e PAPq. No edital da Fapemig foram aprovados 36 projetos de pesquisa de

professores da Unidade Passos. No edital PAEX foram aprovados 35 projetos de extensão. E no edital PAPq foram aprovados 50 projetos de pesquisa. No total, em 2016, estão

em andamento, 121 projetos: sendo 86 projetos de pesquisa e 35 projetos de extensão. Ao final do projeto terão sido produzidos e veiculados 121 vídeos e 121 podcastings. De

cunho educativo, o projeto“Difusão do Saber” tem o objetivo de levar de forma objetiva e coesa o conhecimento universitário à comunidade, tanto a interna  quanto a externa. A

internet tem se tornado um importante meio de comunicação em massa, já sendo largamente utilizada para divulgação da cultura acadêmica. Presencia-se a uma flexibilização

das formas de consumo dos conteúdos veiculados na web, bem como a convergência para outras plataformas – vídeos e podcastings acessados do computador ou de

dispositivos móveis como os celulares e tablets. Isso propicia, somando-se ao rádio e à TV educativos, um alcance praticamente universal, bastando que sua mensagem seja

codificada de forma clara. Coerente com as diretrizes da extensão universitária, o projeto “Difusão do Saber” promove a interdisciplinaridade, a associação

Ensino-Pesquisa-Extensão, o impacto na formação do aluno e, espera-se, que possa gerar impactos positivos sobre a população alcançada e levar sua contribuição para o

desenvolvimento humano e socioeconômico local e regional.

Projeto 1


