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Protocolo nº: 2013.6015

Título da Atividade: Mitãrusu Mbo'epy Peteî Tape: Formação de Jovens um
Caminho II

Objetivos e metodologia: Objetivo geral: Formar jovens das Aldeias Indígenas de Santa Catarina Tekoa
Mangaratu, M’Biguaçu, Maciambu, Aldeia Pirai e Aldeia Morro Alto em diferentes
linguagens e técnicas na área da comunicação digital, focando especialmente na
produção audiovisual, para que atuem como produtores e multiplicadores de
informações e representações locais.

Objetivos específicos:
- Viabilizar a aquisição de equipamentos de informática e para instrumentalizar
as aldeias na inclusão digital;
- Proporcionar momentos de ensino/aprendizagem sobre conteúdos referentes à
produção audiovisual;
- Estimular o uso de e mídias audiovisuais pelos jovens indígenas da
comunidade;
- Incentivar os jovens e professores a multiplicarem os conhecimentos sobre
informática e mídias audiovisuais para a população geral das aldeias envolvidas ,
bem como outras comunidades indígenas próximas com quem mantem relação;
- Possibilitar o intercâmbio de informações entre os jovens das aldeias
envolvidas
Metodologia
Nos dois primeiros meses serão realizadas as visitas exploratórias às cinco
aldeias para o mapeamento e organização do calendário com os estudantes.
Nestas visitas serão identificados cinco jovens que acompanharão
esporadicamente as produções das outras aldeias, para que tenham um
intercâmbio de informações entre os jovens. Durante a última semana de
janeiro e o mês de fevereiro serão realizados os períodos de formação com os
jovens, sendo cinco semanas, uma destinada para cada aldeia. Após as
formações serão realizadas visitas mensais nas aldeias para acompanhamento.
No mês de julho acontecerá a avaliação parcial sobre a metodologia e formações
necessárias, sendo destinados três dias de permanência em cada aldeia. Dentre
os conteúdos ministrados sobre produção audiovisual estão: gravação,
montagem e edição de vídeos e fotografia.
Serão utilizados variados instrumentos para a realização das aulas, desde
aparelhos eletrônicos (como aparelho de som, projetor multimídia, etc.) até
material de consumo, a fim de viabilizar que o processo de ensino-aprendizagem
se efetive de forma criativa, lúdica e de acordo com as particularidades culturais
dos jovens indígenas.

Palavras chave: Inclusão Digital; Formação; Povo Guarani

Entidade parceira: Ministerio das Comunicações

Município / Estado: Palhoça/Biguaçu/Imaruí/Araquari/São Francisco do Sul / SC

Forma de Extensão: PROJETO DE EXTENSÃO

Qual o programa? Graduação em Serviço Social

Período de realização: 11/11/2013 a 12/12/2014

Carga horária total da
atividade:

1400 horas

Número de pessoas atingidas
por esta atividade:

50

A atividade receberá algum
aporte financeiro?:

Sim
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Orçamento Total: R$ 512.200,00

Principais Financiadores: Ministério das Comunicações

Entidade gestora: UFSC/FAPEU

Envolvidos nesta atividade de extensão

Coordenador

Nro do SIAPE: 311344

Nome do Coordenador: BEATRIZ AUGUSTO DE PAIVA

CPF do Coordenador: 81409281787

Departamento: CSE-DEPTO DE SERVICO SOCIAL

Centro: CENTRO SOCIO-ECONOMICO

Regime de trabalho: DE

Fone de contato: 048 99624707

E-mail: biapaiva@cse.ufsc.br

Carga horária na atividade:

Número de Horas TOTAIS: 30 horas

Receberá remuneração nesta
atividade de extensão?

Não

Outros prof. ou servidores da
UFSC envolvidos?

Sim

Alunos da UFSC envolvidos? Sim

Pessoas externas à UFSC
envolvidas?

Sim

Participantes

Participante: Marjori De Souza Machado CAMPUS DE JOINVILLE

Outras Considerações

Parecer do
Departamento:

Aprovado

Data de aprovação: 11/19/2013 - Ad-referendum
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