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Estreitando laços 
com a comunidade

 

PRODUçõES 
AUDIOVISUAIS
Outro exemplo de sucesso é o projeto Núcleo de 

Produções Audiovisuais do PET Comunicação. 

Em 2012, ganhou apoio da Fapemig e formará 

esse ano a primeira turma de alunos do ensino 

médio de escolas públicas, sob a coordenação 

da professora doutora colaboradora Soraya 

Ferreira. Conceitos básicos do audiovisual são 

apresentados semanalmente, em conjunto 

com atividades práticas, por meio de oficinas 

preparadas pelos petianos para dez alunos de 

três colégios de Juiz de Fora.

Uma das líderes do projeto, a bolsista Franciane 

Moraes enfatiza a formação crítica dos 

estudantes. “Acredito que eles estarão mais 

aptos a pensar sobre aquilo que assistem, e 

consumirão o audiovisual com consciência de 

como é produzido.” As oficinas também ajudam 

a construir o conceito de que eles têm voz e 

podem produzir mesmo com limitações técnicas.

Reconhecidos pela produção na iniciação 

científica e pelo impacto no ensino 

de graduação, os grupos ligados ao 

Programa de Educação Tutorial (PET) da 

Universidade Federal de Juiz e Fora (UFJF) 

também têm se destacado pela participação 

em projetos de extensão, completando, assim, 

a tríade na qual se propõem a atuar. Com isso, 

alunos de escolas públicas aprendem técnicas de 

eficiência energética, a produzir documentários 

e outros formatos audiovisuais; e gestantes e 

crianças ganham acesso a informações sobre 

saúde bucal, enquanto os bolsistas ampliam o 

impacto social de suas pesquisas pelo contato 

direto com a comunidade local.

 

EFICIêNCIA 
ENERGÉTICA
O projeto Eficiência Energética nas Escolas é 

desenvolvido desde 2011 pelo PET Engenharia 

Elétrica. A iniciativa estimula a participação 

em propostas de melhorias ambientais e 

energéticas na região, além de criar vínculos com 

alunos do ensino fundamental e médio. Cerca 

de 300 estudantes já participaram da iniciativa, 

que desenvolve mostra de trabalhos, palestras, 

oficinas, além de premiar a equipe vencedora.

Segundo a bolsista e coordenadora discente 

Mirele Kollarz, a extensão contribui para a 

formação humana dos futuros engenheiros: 

“Os petianos assumem responsabilidades, 

como gestão de pessoas, trabalho em equipe e 

capacidade de comunicação. Adicionalmente, 

ao interagirem e darem suporte aos alunos, 

convivem com a realidade educacional da cidade 

e da região”.

Isabela Lourenço*

*Bolsista do Programa de Educação tutorial (PEt) da Faculdade de comunicação (Facom) da UFJF

iniciaÇÃo ciEntÍFic a

Só-RISO

Já o projeto Só-Riso, desenvolvido há 14 

anos, é uma das marcas do PET Odontologia. 

Cinco bolsistas em conjunto com alunos da 

graduação acompanham gestantes e crianças 

na primeira infância, realizando, em média, 120 

atendimentos por ano. Para a tutora Rosângela 

Ribeiro, o grande mérito é “dar aos alunos 

a oportunidade de conhecer a realidade da 

população e de contribuir positivamente para a 

sua transformação”.

Mais que um mero atendimento, o projeto 

desenvolve seminários apresentados pelos 

alunos e fornece orientação individual e coletiva 

sobre saúde bucal. Para a bolsista Raphaela 

Marques, o destaque é o aprendizado social: “A 

atenção odontológica para estes grupos não 

é oferecida nas disciplinas no curso e, assim, 

temos a oportunidade de conhecer a real 

estrutura de saúde do município”.

Projeto Só-Riso: cinco bolsistas em conjunto com alunos de Odontologia acompanham gestantes e crianças na primeira 
infância, realizando, em média, 120 atendimentos por ano
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