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05
–Projeto
Projeto Conhecimento Solidário

A Universidade de Pernambuco, através da Pró-Reitoria
Pró Reitoria de Extensão e Cultura,
torna público o presente Edital de Extensão para seleção de vídeos educativos
(saúde, esporte, cultura, temáticas diversas das áreas do saber e etc,) para
contribuir com a sociedade
de no momento do isolamento social para a contenção
da pandemia da Covid-19.
Considerando
-Que a extensão
xtensão na educação superior brasileira é a atividade que se integra à
matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se
constituindo se em processo
interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico, que
promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e
os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do
conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa
(BRASIL, 2018).
- Acrise
crise provocada pela pandemia do COVID-19,
COVID 19, em seus diferentes aspectos.
aspectos

1. Objetivos do Projeto Conhecimento Solidário
1.1 Promover uma integração entre a comunidade acadêmica e a sociedade,
no período de suspensão das atividades acadêmicas na UPE, devido às
medidas preventivas em relação à infecção p
pelo
elo novo coronavírus (Covid-19);
(Covid
1.2 Estimular ações integradas por meio de atividades de extensão utilizando
redes sociais entre a Universidade eos
eo diversos setores da sociedade, na
perspectiva de criar condições para o desenvolvimento e empoderamento
social;
1.3 Promover a interação dialógica entre o conhecimento acadêmico e o
conhecimento popular, através do “compartilhamento de saberes”, com vist
vistas a
implementar e potencializar políticas públicas;
1.4 Ampliar canais de interação
intera
entre à Universidade e a sociedade com vistas
à melhoria
elhoria da qualidade de vida.

2.Conceito
Conceito do Projeto Conhecimento Solidário

2.1 Projeto
rojeto Conhecimento Solidário é uma atividade de extensão voltada à
produção e a veiculação de audiovisuais,
audiovisuais para difusão de informações e
saberes de interesse público, para contribuir com a superação da crise
provocada pela pandemia do COVID-19,
COVID 19, em seus diferentes aspectos.
2.1.2 Esta atividade visa a produção
p
de audiovisual, por meio de aparelho
celular ou de outro mecanismo, com conteúdos voltados ao enfrentamento da
crise.
2.1.3 A proposta de produção audiovisual contempla diretamente 03 linhas de
extensão universitária: Divulgação Científica e Tecnológica; Esporte e Lazer
e Mídias.

3. Elaboração, envio e certificação da atividade

3.1 Os vídeos devem ter duração de 02 a 03 minutos, abordando assuntos de
interesse público, a partir da sua área de estudos.(Ver
estudos.(Ver sugestões de temáticas
no anexo A);
3.1.1 O vídeo deve estimular à integração, o aproveitamento do tempo, a
diminuição dos efeitos psicossociais do isolamento. Deve estimular a
socialização de conhecimentos de interesse público e estimular práticas de
atividades solidárias.
3.1.2 A sua identificação como autor será inserida como legenda na edição, do
vídeo (a edição do vídeo poderá ser realizada pela PROEC);
3.1.3 Para gravar o audiovisual, use o celular na horizontal (ou outro
equipamento disponível);
3.1.4 As
produções
devem
ser
enviadas
para
o
email:
proec.audiovisual@upe.br..
3.1.5 Se preferir realizar a edição de seu vídeo,, utilize a vinheta disponível em:
http://www.upe.br/videos-de
de-atividades-de-extens%C3%A3o.html
3.1.6 A PROEC vai editar os vídeos que se enquadram na proposta deste
edital e divulgar em redes sociais e plataformas institucionais;
3.1.7 As
s atividades que se enquadrarem na proposta serão certificadas pela
PROEC, com até 6 horas para cada vídeo veiculado;
veiculado
3.1.8 Os participantespoderão enviar até 4 propostas.

4. Obrigações
4.1 Os participantes, ao enviarem
enviar
as suas atividades devem anexar uma
declaração
o sobre a sua responsabilidade quanto ao
o conteúdo enviado (Anexo
C).

5. Disposições Gerais
5.1 À PROEC reserva-se
reserva se o direito de resolver os casos omissos e as
situações não previstas no presente Edital.

Recife, 23 de março de 2020.

ANEXO A
Temas sugestivos
- Economia solidária;
- Economia doméstica;
-Cuidados
Cuidados básicos com a alimentação;
alimentação
- Leituras oportunas;
- Dicas de saúde;
- Orientações quanto ao uso do tempo;
tempo
- Como utilizar o tempo livre das crianças
crianças;
- Os direitos fundamentais, como garantir;
garantir
- O significado da ‘quarentena’;
‘quarentena’
- Possibilidades de estudos online;
online
- Uso de produtos
rodutos para limpeza e proteção;
- Efeito negativo das fake News;
- Saúde animal;
- Meditação;
- Atividades físicas
s para realizar em casa;
- Sugestões de leitura;
- Dicas de alimentação;
- Dança;
- Outros....
Exemplos de vídeos:
Pandemia: como lavar as mãos corretamente
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kibY0IVN5s0
COROQUÊ? O que é esse tal coronavírus?! | Fafá Conta
Disponível em: https://youtu.be/EytPOkn30Jw

ANEXO B
LEMBREM-SE:

Este tipo de comunicação tem um valor na comunicação, pois trata-se
trata se de uma
informação ‘testemunhal”. Seu testemunho, sua voz, sua imagem, seus
conhecimentos valem muito!
Deve procurar engajar os estudantes e professores na responsabilidade em
manter-se
se ativos nos estudos.
Revela o valor do conhecimento que você desenvolve para a qualidade d
de vida
da população.
Ressalta-se
se ainda a importância da responsabilidade para com a veracidade
das informações compartilhadas.

ANEXO C
DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES
INFORMAÇÕE E
AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Eu, _________________________________________________________,
________________________________________________________,
portador do RG n°__________________________, órgão expedidor
_______________ e do C.P.F ________/_________/__________
________/_________/__________--_______
lotado no Campus_____________da Universidade de Pernambuco – UPE
localizado no Município _________
___________________________,
__________________, assumo inteira
responsabilidade pelas informações prestadas nesta produção midiática,
midiática
quanto a temática ________________
________________.
Declaro estar de inteira responsabilidade pelas informações prestadas,
estando ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas
penalidades cabíveis.
E ainda AUTORIZO o uso de minha imagem, no contexto desse vídeo, sejam
essas destinadas à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso
interno desta instituição, desde que não haja desvirtuamento da sua
finalidade.

________________, ______ de ______________________ de ________.
(local e data)

__________________________________________________
Assinatura do candidato ou responsável legal

