Área Temática: Comunicação
PROEXT-PIBEX 2015

Análise da cultura midiática, inclusão digital e direitos sociais da
comunidade atendida pelo CTCD
Centro de Artes e Comunicação - CAC
Coordenador(a): Patrícia Horta Alves- Docente
Email: pathorta@gmail.com

Objetivos
Geral: Desenvolver, experimentar e avaliar uma metodologia de criação de situações
educacionais no Centro Tecnológico de Cultura Digital Nascedouro de Peixinhos,
gerenciado pelo Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP/OS)
Específico:
Identificar as principais demandas comunicativas e expressivas destes sujeitos e, a partir
destas, conceber uma situação educativa (compreendida como oficina) que mobilize
estas demandas; Conceber uma metodologia de situação educacional (compreendida
como uma oficina do projeto com a finalidade de atender às demandas comunicativas e
expressivas identificadas a partir dos dados colhidos no estudo exploratório; Realizar
oficinas de produção de conteúdos audiovisuais (curtas-metragens), orientando-os à uma
formação crítica e cidadã em relação às produções audiovisuais e cultura midiática;
Analisar o processo de apreensão e utilização da linguagem audiovisual para construção
de vídeos pelos participantes das oficinas, verificando as contribuições dessa criação
para as demandas comunicativa e expressiva dentro de uma inclusão digital e midiática;
Realizar seminários com mesas redondas e palestras que envolvam a equipe de pesquisa
e os sujeitos pesquisados a fim de debater os resultados alcançados e as principais
reflexões, dificuldades e dúvidas emergentes durante o processo. Registrar e avaliar as
ações do projeto, garantindo que o mesmo tenha uma continuidade em um processo de
aprimoramento crescente, subsidiando ações futuras de ensino e pesquisa; Divulgar os
conteúdos produzidos e seus respectivos materiais pedagógicos e planos de atividades;
Criar um ambiente virtual (website) que garanta a democratização de acesso e domínio
das linguagens de informação e comunicação, e permita o compartilhamento de saberes
entre estudantes, educadores, comunicadores e demais integrantes da comunidade.

Resumo
A presente proposta 'Análise da cultura midiática, inclusão digital e direitos sociais da
comunidade atendida pelo CTCD', como projeto baseado na inclusão tecnológica e
midiática, composto por um conjunto de ações escalonáveis por meio de suas etapas,
destinando-se a capacitar e assessorar docentes e discentes da Centro Tecnológico de
Cultura Digital para explorarem e multiplicarem as possibilidades de utilização das
tecnologias e linguagens das mídias digitais como instrumentos de promoção da
cidadania e da melhoria do ensino. Para tanto, contaremos com seminários e oficinas
destinada a desenvolver atividades de sistematização do conhecimento e
experimentação da prática midiática na escola.

