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RESUMO

Esse projeto é realizado desde 2014 por estudantes dos cursos de História e Turismo sob a coordenação da Profª Me. Érika O. Amorim, e a colaboração do Prof° Agizano M.

Melo Xavier. Compõem a equipe a bolsista do curso de Turismo, Virgínia Aparecida N. Pinto e a estudante do curso de História, Luciana do Carmo Narciso. Objetiva dinamizar o

acesso de estudantes do ensino fundamental ao Museu e Arquivo Histórico de Carangola, incentivando o conhecimento e a valorização do patrimônio histórico e cultural da

cidade. Ao mesmo tempo, proporciona aos discentes dos cursos graduação o contato com acervo histórico do museu, a experiência do ensino de História e a organização de

visitas guiadas. Atende os estudantes do Ensino Fundamental (9/3) da E.E. João Belo de Oliveira, que, por meio de oficinas temáticas sobre Patrimônio Histórico e Memória são

preparados para uma visita guiada ao Museu. Na segunda etapa do projeto, esses estudantes realizam a visita, assessorados pelas acadêmicas, com o intuito de problematizar a

noção de memória e patrimônio histórico. A observação simples é a ferramenta metodológica adotada e os registros se concretizaram por meio de fotografias, filmagens e

cadernos de campo. O material produzido (fotos e registros dos trabalhos feitos pelos estudantes) tem sido utilizado para a elaboração de um documentário a ser divulgado no

18º Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG. A interdisciplinaridade é uma das potencialidades do projeto, pois possibilita tanto a formação acadêmica dos discentes da

UEMG quanto os estudantes da escola pública. Além do mais, integra e envolve a comunidade.  As ações têm demonstrado a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e

Extensão, uma vez que permite aos estudantes da UEMG desenvolver habilidades práticas nos campos que irão atuar profissionalmente, aliadas aos estudos teóricos oferecidos

pela academia, e oportuniza a participação em eventos acadêmicos, dinamizando o conhecimento produzido na/pela universidade.
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