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Resumo
Com início de atividades em abril de 2015, o projeto de extensão “Laboratório de Produção Colaborativa
de Conteúdo Audiovisual: Rádio, TV e Revista Eletrônica Mais IFF campus Itaperuna” relaciona os
campos da educação, comunicação e tecnologia da informação, por meio da produção colaborativa de
conteúdo audiovisual digital, por alunos do Instituto Federal Fluminense, com auxílio de profissionais da
área de Comunicação. O objetivo principal é divulgar internamente e para o público externo a produção
do campus Itaperuna, mas o projeto também tem como metas aumentar a visibilidade da instituição na
região; propor métodos de uso dos meios de comunicação, criando novas formas de produção que
possam atrair atenção do aluno; criar um ambiente mais bem informado; e refletir sobre as
possibilidades de convergência da educação, comunicação e tecnologia no ambiente escolar. A
metodologia inclui encontros periódicos da equipe e dos participantes voluntários, além de treinamento
das práticas de produção de conteúdo digital. Nos primeiros meses de execução do projeto, as ações
foram voltadas, principalmente, para o treinamento dos participantes, testes e adaptação do material
técnico a ser usado, confecção de informativos internos em formato de slides que são exibidos numa TV
instalada próximo às salas de aula, elaboração de roteiros e produção de vídeos internos, entre eles
cobertura do Encontro da Saúde e Família do campus Itaperuna, Calourada 2015 e uma vídeo-aula
sobre inclusão para a terceira idade. Atualmente, está em fase de testes a criação de uma rádio com
programação ao vivo para a IV Semana Acadêmica do campus Itaperuna, de 11 a 14 de novembro; um
minicurso sobre produção de vídeos para trabalhos escolares, que será ministrado pelos participantes
do projeto também na Semana Acadêmica; e uma revista digital com material voltado para a divulgação
científica produzido por alunos voluntários, a ser disponibilizada gratuitamente na internet. O projeto
prevê ainda a produção de programas de rádio com conteúdo cultural sobre música brasileira e oferta do
minicurso sobre produção de vídeos para trabalhos escolares também em escolas públicas da região
em que está localizado o IFFluminense Itaperuna.
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