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RESUMO

O presente projeto de extensão aprovado pelo NUPEX/UEMG-Unidade Carangola - Núcleo de Pesquisa e Extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade

Carangola, teve como desígnio a realização de um vídeo/documentário que priorizou a riqueza humana dos relatos coletados dos alunos do projeto Escola em Tempo Integral,

assim como dos professores, da Escola Estadual Emília Esteves Marques, na cidade de Carangola, Minas Gerais. Como parte complementar, este projeto implica a

exteriorização dos procedimentos cingidos pelos realizadores do filme, no intento de compartilhar os preceitos de produção de uma obra audiovisual e as experiências existidas

no que se refere à conjuntura acadêmica de teoria e prática. A melhor forma de conhecer o cotidiano de nossos alunos é ouvi-los. Desta forma, destaca-se neste projeto a

importância, características e vantagens metodológicas do uso do cinema na extensão acadêmica e na interdisciplinaridade. Sendo assim, observando o cotidiano e os anseios

sobre futuro dos alunos do projeto Escola em Tempo Integral da Escola Estadual Emília Esteves Marques, o presente projeto busca documentar esses anseios e desejos dos

alunos. O projeto de extensão tem como seu  objetivo geral a produção de um vídeo documentário a partir dos depoimentos dos alunos do projeto Escola em Tempo Integral e

dos professores da Escola Estadual Emília Esteves Marques, Polivalente, Carangola, Minas Gerais, documentando assim em forma de vídeo os depoimentos dos alunos e dos

professores da escola envolvida instigando-os a falar sobre seus anseios quanto a futuro (profissão, sociedade, família). Serão também entrevistados os professores da escola

estadual Emília Esteves Marques sobre os trabalhos que vem sendo feitos na formação do cidadão célula da sociedade. O presente projeto busca intervir pedagógica e

socialmente sobre questões de futuro, perspectiva social e profissional na vida dos alunos do projeto envolvido.
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