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RESUMO

Este projeto de extensão iniciou-se devido à importância de registrar e divulgar os acontecimentos da Faculdade de Engenharia (FaEnge) da Universidade do Estado de Minas

Gerais (UEMG). O projeto de extensão “Jornal Acadêmico” tem como objetivo divulgar os inúmeros eventos, como a semana de Engenharia, ConUEMG, entre outros, e projetos

de ensino, pesquisa e extensão, como os projetos de iniciação cientifica, trabalho de conclusão de curso, que acontecem na FaEnge/UEMG e que normalmente não são

publicados nos veículos de comunicação de João Monlevade e região. Toda a produção prévia dos textos foi direcionada e organizada pelo discente bolsista, que montou uma

equipe de redatores colaboradores. As matérias, assim que são produzidas, são encaminhadas por email aos docentes e discentes envolvidos para que sejam avaliados e

aprovados. Uma vez que aprovado, o jornal é diagramado no formato desejado pelo aluna bolsista da unidade UEMG/Frutal Carolina Micheias Alves dos Reis e revisado pelo

docente, também da unidade de Frutal, Fernando Ringel. Logo após a diagramação é feito a impressão e as matérias são disponibilizadas, também, na versão on-line. O jornal

tem uma homepage no Facebook para facilitar a comunicação com o público leitor. O público-alvo do “Jornal D.A. Notícia” são os discentes universitários, pesquisadores,

docentes, profissionais de engenharia, colaboradores da faculdade e pessoas que buscam informação sobre os acontecimentos: projetos, cursos, oficinas, palestras que a

FaEnge oferece. O jornal encontra-se no momento em sua terceira edição. O resultado esperado é a potencialização no processo de formação dos acadêmicos da 

FaEnge/UEMG, a contribuição com o crescimento intelectual não só de seus executores, mas também de seus leitores, registro de acontecimentos, bem como a garantia ao

acesso a conteúdos de engenharia aos discentes e toda comunidade interessada.
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