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RESUMO

O projeto "Com Legenda" se alicerça a partir da necessidade de fomentar e criar meios para que a troca de conhecimento, relatos e experiências não se percam e sejam

partilhados através de uma plataforma  onde os intercambistas possam expor acontecimentos e suas visões. Assim, o ganho do aluno no exterior através de programas como o

Ciência Sem Fronteiras e demais programas de intercâmbio se dilui com mais facilidade na comunidade acadêmica e na comunidade externa antes mesmo de seu retorno para o

Brasil. Há também uma busca por atrair o interesse de nossos alunos para programas de intercâmbio e partilhar o conhecimento com aqueles que não puderam participar.

Com suas ações acontecendo dentro da plataforma online e encontros na ED - UEMG com os intercambistas que regressam do exterior, o projeto é desenvolvido de forma à

manter contato constante entre os alunos que se encontram no exterior e a comunidade acadêmica, sendo também parte da ação divulgar meios de intercâmbio, divulgar

conteúdo nos canais de comunicação (sites, redes sociais e a própria universidade), tratar as imagens que os intercambistas enviam para complementar seus posts na plataforma

do projeto e outras atividades que permeiam o universo do intercâmbio e suas possibilidades. O grupo do projeto encontra-se em reuniões em que as atividades são avaliadas e

ajustes são feitos de acordo com a necessidade.

Com embasamento nos conceitos de inteligência coletiva, design de interação, experiência do usuário e outros, o projeto dissemina através da produção colaborativa

conhecimentos e ideias.

Com o desenvolvimento do projeto tornou-se cada vez mais perceptível que os benefícios advindos de ações de pesquisa e ensino são consolidados através de ações

extensionistas. A rede criada no projeto é constantemente alimentada pela colaboração de diversos indivíduos em tempo real e potencializa a difusão de conhecimento.
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