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FORMULÁRIO-SÍNTESE DA PROPOSTA - SIGProj
EDITAL Núcleos de Extensão - Plano de Trabalho Semestres 2017.1 e 2017.2

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 2313.27.3937.29032017

PARTE I - IDENTIFICAÇÃO
TÍTULO: Núcleo de Produção Multimídia (NUPROM)

TIPO DA PROPOSTA:
( X )Núcleo de Extensão

ÁREA TEMÁTICA PRINCIPAL:
(  X  ) Comunicação (     ) Cultura (     ) Direitos Humanos e Justiça (     )Educação

(     ) Meio Ambiente (     ) Saúde (     ) Tecnologia e Produção (     ) Trabalho

(     ) Desporto

COORDENADOR: Juliana de Oliveira Teixeira

E-MAIL: juoliveira.teixeira@gmail.com

FONE/CONTATO: (43)98800-8787
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Defina o texto para impressão

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 2313.27.3937.29032017

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: Núcleo de Produção Multimídia (NUPROM)

      Coordenador: Juliana de Oliveira Teixeira / Docente

      Tipo  da Ação: Núcleo de Extensão

      Edital: Núcleos de Extensão - Plano de Trabalho Semestres 2017.1 e 2017.2

      Faixa de Valor: 

      Vinculada à Programa de Extensão? Não

      Instituição: UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte

      Unidade Geral: FAFIC - Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais 

      Unidade de Origem: DECOM - Departamento de Comunicação Social 

      Início Previsto: 01/08/2017

      Término Previsto: 01/08/2018

      Possui Recurso Financeiro: Não

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 60 horas

      Justificativa da Carga Horária: A carga horária prevista compreende quatro tipos de ações
diferentes junto à comunidade externa. O projeto fará entrevistas
com fontes ligadas à história da mídia mossoroense - seja em
suporte textual, sonoro ou visual; organizará palestras para alunos
de uma escola da rede pública municipal (Escola Municipal Joaquim
Felício de Moura) e uma escola da rede pública estadual (Escola
Estadual Professor Abel Freire Coelho); apresentará os resultados
conseguidos ao final do projeto em um seminário voltado à equipe
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participante, aos estudantes de Comunicação Social da UERN e à
comunidade externa interessada na História da Mídia de Mossoró; e,
por fim, ainda disponibilizará as entrevistas, as pesquisas e os
documentos levantados em uma plataforma digital de livre acesso.

      Periodicidade: Permanente/Semanal

      A Ação é Curricular? Não

      Abrangência: Municipal

      Município Abrangido: Mossoro - Rio Grande do Norte

      Tem Limite de Vagas? Não

      Local de Realização: As atividades do projeto acontecerão no espaço do Departamento
de Comunicação Social (DECOM), preferencialmente nos
laboratórios Multimídia, de Rádio e Audiovisual. 

      Período de Realização: O período total de realização do projeto vai de agosto de 2017 a
agosto de 2018. As atividades irão acontecer duas vezes por
semana, sendo nos horários da manhã ou da tarde. 

      Tem Inscrição? Não

1.3 Público-Alvo

O projeto tem como público-alvo pessoas interessadas na História da Mídia mossoroense e, também, na própria
História de Mossoró – afinal, seus veículos de comunicação são partes fundamentais na construção das
narrativas históricas e memoriais da cidade. Ao documentar tal setor, o projeto lança luz não só na experiência
vivida pelos próprios profissionais da comunicação, como também no cotidiano passado do município retratado
nas reportagens que produziram. Além disso, ao levar o projeto até às escolas públicas da cidade, permite que
seus alunos reflitam sobre a importância do trabalho histórico, dos veículos de comunicação e da atividade dos
jornalistas. 
Unindo esses dois públicos-alvo (pessoas interessadas na História da Mídia e da cidade; alunos das escolas
públicas) e a equipe realizadora, o projeto contempla a própria natureza do NUPROM, preocupado em congregar
docentes, discentes e técnicos administrativos da UERN com a comunidade externa. Tal parceria entre a
universidade e a comunidade visa fortalecer as pesquisas acadêmicas, as atividades de extensão e, também, a
formação cultural voltada à produção multimídia.   


      Nº Estimado de Público: 5110

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 3 5 0 1 0 9

Instituições Governamentais Federais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Estaduais 0 0 0 0 50 50

Instituições Governamentais Municipais 0 0 0 0 50 50

Organizações de Iniciativa Privada 0 0 0 0 0 0

Movimentos Sociais 0 0 0 0 0 0

Organizações Não-Governamentais

(ONGs/OSCIPs)
0 0 0 0 0 0

Organizações Sindicais 0 0 0 0 1 1

Grupos Comunitários 0 0 0 0 0 0

Defina o texto para impressão - Página 3 de 12



Outros 0 0 0 0 5.000 5.000

Total 3 5 0 1 5.101 5.110

      Legenda:
      (A) Docente
      (B) Discentes de Graduação
      (C) Discentes de Pós-Graduação
      (D) Técnico Administrativo
      (E) Outro

1.4 Parcerias

Nome Sigla Parceria Tipo de Instituição/IPES Participação

Sindicato dos

Jornalistas do Rio

Grande do Norte

SINDJO

RN
Externa à IES Organização Sindical

O Sindicato dos Jornalistas do

Rio Grande do Norte

(SINDJORN) prestará apoio

ao projeto através da

participação em eventos que

venham a ser realizados.

Núcleo de

Documentação e

Pesquisa Histórica 

NUPOD

H
Interna à IES UERN - FAFIC - DHI

O Núcleo de Documentação e

Pesquisa Histórica

(NUDOPH), do Departamento

de História da Universidade

do Estado do Rio Grande do

Norte (UERN) prestará apoio

ao projeto, com participação

nas fases de discussão de

textos e participação no

evento que encerrará o

projeto.

Escola Municipal

Joaquim Felício de

Moura

EM

Joaqui

m

Felício

de

Moura

Externa à IES
Instituição Governamental

Municipal

A Escola Municipal Joaquim

Felício de Moura será um dos

locais da realização de

palestras sobre a História da

Mídia mossoroense. Tal

parceria e encontro com os

estudante serão pensados em

conjunto com os professores

da instituição, respeitando

suas demandas curriculares e

pedagógicas. 
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Escola Estadual

Professor Abel Freire

Coelho

EE

Prof.

Abel

Freire

Coelho 

Externa à IES
Instituição Governamental

Estadual

A Escola Estadual Professor

Abel Freire Coelho será um

dos locais da realização de

palestras sobre a História da

Mídia mossoroense. Tal

parceria e encontro com os

estudante serão pensados em

conjunto com os professores

da instituição, respeitando

suas demandas curriculares e

pedagógicas. 

1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas » Comunicação » Rádio e Televisão »
Radiodifusão

      Área Temática Principal: Comunicação

      Área Temática Secundária: Cultura

      Linha de Extensão: Médias

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

Tendo em vista que o propósito do NUPROM é desenvolver e estimular atividades de Ensino, Pesquisa e
Extensão sobre temáticas relacionadas à produção multimídia e de audiovisual em seus espaços
acadêmicos; o projeto de extensão História da Mídia mossoroense figura como uma de suas ações
vinculadas. 

O projeto, cujos objetivos são recuperar e preservar a história e a memória dos jornalistas e dos veículos
de comunicação da cidade, será desenvolvido por meio de entrevistas em áudio e vídeo – além de
pesquisas documentais e fotográficas. Tais tarefas fazem parte da natureza do NUPROM. Dessa maneira,
ao construir uma narrativa histórica a partir de relatos orais e imagéticos, o projeto oferece aos docentes,
discentes e técnicos administrativos da UERN a possibilidade de dialogar com a comunidade externa, com
outras instituições municipais e estaduais, com outros núcleos de extensão da própria IES e com outras
organizações sociais. 

Essas parcerias foram firmadas para dar força ao projeto e, também, para atender à demanda do próprio
NUPROM, criado para congregar o público interno da UERN com a comunidade externa. 

Assim, o projeto figura como a primeira ação-modelo do NUPROM, voltando-se à pesquisa e à elaboração
de entrevistas em áudio e vídeo que remontem à trajetória dos jornalistas e dos veículos de comunicação
que compõem a história e a memória de Mossoró. Como é premissa do NUPROM, pretende compartilhar
o resultado de seu trabalho com os alunos de escolas públicas municipais e estaduais, e com toda a
comunidade externa que se interesse pelo assunto. 
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       Palavras-Chave:

História da Mídia, Mossoró-RN, Produção multimídia e audiovisual

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

O projeto, em consonância com a natureza e os objetivos do NUPROM, surge como uma iniciativa de
grande impacto social, na medida em que se propõe a contar uma parte importante da história e da
memória de Mossoró. Com seus resultados, novos pesquisadores e estudantes terão acesso, mais
facilmente, a um acervo que lhes garanta conhecer a trajetória da mídia da cidade.

      1.6.1 Justificativa

O projeto História da Mídia mossoroense, primeiro, justifica-se como atividade legítima do Núcleo de
Produção Multimídia da UERN porque, em seus objetivos, contempla também o que próprio NUPROM
pretende. Ao propor a produção de entrevistas em suportes audiovisuais e multimídia, o projeto reforça a
natureza do núcleo. 

Em segundo lugar, podemos justificar o projeto, enquanto parte do NUPROM, por sua relevância junto à
comunidade interna da UERN e a à comunidade externa. Internamente pois, ao congregar o trabalho de
docentes, discentes e técnicos administrativos, permite o crescimento em Ensino e Pesquisa.
Externamente pois, ao realizar a Extensão, oferece à comunidade externa materiais até então inéditos no
contexto da história da mídia de Mossoró. É sabido que a cidade não conta com referências bibliográficas
suficientes sobre o assunto, assim como com produções audiovisuais que se destinem a isso. Com
exceção de alguns Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e de pequenos trechos de livros da Coleção
Mossoroense, quase nenhuma produção tem sido feita nos últimos anos que ajude estudantes e
pesquisadores da área a conhecer a história da mídia local. A morte de personagens importantes desta
história sem que alguém tenha captado suas memórias alerta para uma necessidade urgente de que algo
seja feito para recuperar e preservar este aspecto, que é também peça fundamental na história e na
memória da sociedade mossoroense.

Consideramos, enfim, extremamente importante e oportuno este projeto vinculado ao NUPROM, na
medida em que vai possibilitar - através de uma plataforma digital - que esta história fique à disposição de
qualquer pessoa que tenha interesse sobre o assunto, além de estimular na universidade o debate sobre
história da mídia.

      1.6.2 Objetivos

Partindo do princípio que, entre os objetivos do NUPROM, estão: 
-Planejar, criar, executar e coordenar ações de ensino, pesquisa e extensão em multimídia como:
audiovisual para atividades laboratoriais de TV, rádio, fotografia, diagramação, oficinas de comunicação,
etc.; 

-Estabelecer parcerias com outras instituições, universidades públicas e privadas, organizações não
governamentais e entidades afins, em âmbito nacional e internacional, mantendo sempre sua finalidade
acadêmica de Ensino, Pesquisa e Extensão;

-Oportunizar aos discentes um espaço para o desenvolvimento técnico científico nas áreas correlatas do
Núcleo;

Os objetivos do projeto de extensão História da Mídia mossoroense, conversando com as metas expostas
acima, são: 
-Resgatar, através de entrevistas (em áudio, vídeo e texto) e pesquisas documentais a história e a
memória dos meios de comunicação surgidos na cidade de Mossoró;
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-Criar uma plataforma digital com todo o conteúdo produzido pelos integrantes do projeto;

-Estimular na universidade o debate sobre história da mídia, promovendo uma interação entre estudantes
e professores dos cursos de Comunicação Social e História;

-Realizar palestras em duas escolas públicas (municipal e estadual) para que os alunos conheçam um
pouco da história dos veículos de comunicação da cidade;

-Realizar um seminário para apresentação dos resultados do projeto e para a discussão da história da
mídia mossoroense.

      1.6.3 Metodologia e Avaliação

Como uma das premissas básicas do NUPROM é favorecer o diálogo entre o público interno da UERN
com a comunidade externa, o projeto de extensão História da Mídia mossoroense foi planejado de maneira
a atender essa demanda da melhor forma possível. Assim, o trabalho foi dividido em duas etapas. 

Na primeira, teremos a pesquisa documental prévia, qual seja: o estudo de todo e qualquer tipo de
referência bibliográfica encontrada que aponte momentos importantes da história da mídia local. A
princípio, o trabalho será focado na história do rádio mossoroense, vindo em seguida a história da TV e,
depois, a história dos jornais impressos.

Na segunda etapa, munidos de certo referencial teórico e documental, pretendemos agendar entrevistas
com profissionais que fizeram/fazem parte da história da mídia municipal. As entrevistas serão gravadas
em vídeo, editadas e depois disponibilizadas através da plataforma digital do projeto, com versões em
vídeo, áudio e texto. Na plataforma também haverá espaço para um acervo fotográfico.

Os encontros dos membros para estudo e planejamento das ações ocorrerão durante dois dias da
semana, no Departamento de Comunicação Social. Nestes encontros serão feitas discussões de textos e
avaliação de cada etapa do projeto. Na plataforma digital também haverá um espaço para que os usuários
possam opinar sobre a iniciativa, inclusive sugerindo entrevistados e formas de melhorar os resultados do
projeto.

Ao final do projeto, será realizado o I Seminário História da Mídia Mossoroense, com apresentação de
artigos científicos por parte dos membros e comunidade externa, além de minicursos e palestras com os
resultados do projeto.

Outra ação importante será a publicação de um livro, em formato impresso ou digital, com artigos
produzidos pelos estudantes e professores envolvidos no projeto.

      1.6.4 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

Dada a natureza do NUPROM e, também, seus objetivos, a relação Ensino, Pesquisa e Extensão é
fundamental para seu funcionamento. De acordo com seu regimento, é papel do NUPROM estabelecer
parcerias com outras instituições, universidades públicas e privadas, organizações não governamentais e
entidades afins, em âmbito nacional e internacional, mantendo sempre sua finalidade acadêmica de
Ensino, Pesquisa e Extensão. Ou seja, independentemente de suas articulações, o núcleo não deve
perder sua essência – que é a do entroncamento entre Ensino, Pesquisa e Extensão.  

Dessa forma, analisando o que propõe o projeto História da Mídia mossoroense, notamos a forte
integração entre essas áreas, na medida em que suas ações envolverão os discentes em atividades de
diversos aspectos pedagógicos. No campo do Ensino, o projeto dialoga com componentes curriculares que
integram o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de Comunicação Social, habilitações em Jornalismo,
Radialismo e Publicidade e Propaganda, como por exemplo: História da Comunicação, Radiojornalismo,
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Jornalismo Impresso e Agência Experimental. A expectativa é que muitos dos resultados deste projeto
sejam compartilhados com os estudantes de Comunicação Social durante algumas dessas disciplinas,
ampliando o conhecimento e a visão dos alunos sobre o percurso histórico da mídia mossoroense. No
cronograma de atividades, propomos também uma fase para produção de artigos científicos,
estabelecendo uma relação direta com a Pesquisa no campo da Comunicação. 

Enxergamos também uma ligação direta com Projetos de Pesquisa que possam surgir tanto no curso de
Comunicação Social como no curso de História. Por isso consideramos tão importante a parceria com o
Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica (NUDOPH), do Departamento de História da UERN. 

Por fim, é importante destacarmos o viés Extensionista do projeto ao construir sua pesquisa junto à
comunidade externa, bem como oferecer à ela os resultados finais. Tal retorno se dará tanto por meio das
palestras realizadas nas escolas da rede pública, quanto pela criação da plataforma on-line que
disponibilizará todo o material coletado e produzido pelo projeto. O I Seminário História da Mídia
Mossoroense também se configura como uma ação Extensionista e de Pesquisa, pois possibilitará o
debate, a reflexão e a socialização do trabalho levado a cabo pelo projeto.

1.7 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Sim

      Produtos: Artigo
Livro
Produto Audiovisual-Vídeo

      Descrição/Tiragem: Os artigos produzidos serão publicados em livro impresso ou digital.

Será elaborada uma produção audiovisual-vídeo ao final do projeto.

1.8 Anexos

Nome Tipo

memorando_nº_17_2017
Memorando de

encaminhamento

ad_referendum_02_201 Ata da reunião

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Equipe de Execução

Docentes da UERN

Nome Regime - Contrato Instituição CH Total Funções

Ana Lúcia Gomes 40 horas UERN 544 hrs Vice-Coordenador
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Esdra Marchezan Sales Dedicação exclusiva UERN 608 hrs

Vice-Coordenador, 

Membro da

Comissão

Organizadora

Juliana de Oliveira Teixeira 40 horas UERN 672 hrs Coordenador

Marco Lunardi Escobar 40 horas UERN 544 hrs

Membro da

Comissão

Organizadora

Discentes da UERN

Nome Curso Instituição Carga Funções

Ana C P D Oliveira
Comunicação Social

Radialismo
UERN 288 hrs Bolsista de Extensão

Dinara Tayna da Silva Araujo
Comunicação Social -

Radialismo
UERN 352 hrs Bolsista de Extensão

Domario Alves de Souza Comunicação Social UERN 352 hrs
Voluntário, 

Bolsista de Extensão

Edson Guilherme Gadelha Silva

Comunicação Social

Com Habilitação Em

Radialismo

UERN 352 hrs Bolsista de Extensão

Francisca Elle da Fonseca

Freitas

Comunicação Social,

Habilitação Em

Radialismo

UERN 352 hrs Bolsista de Extensão

Técnico-administrativo da UERN

Nome Regime de Trabalho Instituição Carga Função

Moises Elcio da Silva 40 horas UERN 256 hrs Apoio Técnico

Outros membros externos a UERN

Não existem Membros externos na sua atividade

Coordenador:
Nome: Juliana de Oliveira Teixeira
RGA:                   
CPF: 06649749966
Email: juoliveira.teixeira@gmail.com
Categoria: Professor Assistente
Fone/Contato: (43)98800-8787

2.2 Cronograma de Atividades

Atividade: Avaliação dos resultados

Início: Jul/2018 Duração: 4 Semanas
Somatório da carga horária dos membros: 20 Horas Total
Responsável: Juliana de Oliveira Teixeira (C.H. 8 horas Total)
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Membros Vinculados: Esdra Marchezan Sales (C.H. 4 horas Total)
Marco Lunardi Escobar (C.H. 4 horas Total)
Ana Lúcia Gomes (C.H. 4 horas Total)

Atividade: Palestras e escolas da rede pública 

Início: Mar/2018 Duração: 12 Semanas
Somatório da carga horária dos membros: 52 Horas Total
Responsável: Juliana de Oliveira Teixeira (C.H. 8 horas Total)
Membros Vinculados: Esdra Marchezan Sales (C.H. 8 horas Total)

Marco Lunardi Escobar (C.H. 8 horas Total)
Ana Lúcia Gomes (C.H. 8 horas Total)
Francisca Elle da Fonseca Freitas (C.H. 4 horas Total)
Edson Guilherme Gadelha Silva (C.H. 4 horas Total)
Domario Alves de Souza (C.H. 4 horas Total)
Dinara Tayna da Silva Araujo (C.H. 4 horas Total)
Ana C P D Oliveira (C.H. 4 horas Total)

Atividade: Pesquisa documental e bibliográfica 

Início: Ago/2017 Duração: 8 Semanas
Somatório da carga horária dos membros: 48 Horas Total
Responsável: Esdra Marchezan Sales (C.H. 8 horas Total)
Membros Vinculados: Juliana de Oliveira Teixeira (C.H. 8 horas Total)

Francisca Elle da Fonseca Freitas (C.H. 8 horas Total)
Edson Guilherme Gadelha Silva (C.H. 8 horas Total)
Domario Alves de Souza (C.H. 8 horas Total)
Dinara Tayna da Silva Araujo (C.H. 8 horas Total)

Atividade: Planejamento e execução do I Seminário História da Mídia mossoroense

Início: Mai/2018 Duração: 16 Semanas
Somatório da carga horária dos membros: 52 Horas Total
Responsável: Marco Lunardi Escobar (C.H. 8 horas Total)
Membros Vinculados: Juliana de Oliveira Teixeira (C.H. 8 horas Total)

Esdra Marchezan Sales (C.H. 8 horas Total)
Ana Lúcia Gomes (C.H. 8 horas Total)
Francisca Elle da Fonseca Freitas (C.H. 4 horas Total)
Edson Guilherme Gadelha Silva (C.H. 4 horas Total)
Domario Alves de Souza (C.H. 4 horas Total)
Dinara Tayna da Silva Araujo (C.H. 4 horas Total)
Ana C P D Oliveira (C.H. 4 horas Total)

Atividade: Produção de artigos para publicação de livro impresso ou digital
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Início: Abr/2018 Duração: 12 Semanas
Somatório da carga horária dos membros: 40 Horas Total
Responsável: Juliana de Oliveira Teixeira (C.H. 8 horas Total)
Membros Vinculados: Esdra Marchezan Sales (C.H. 4 horas Total)

Marco Lunardi Escobar (C.H. 4 horas Total)
Ana Lúcia Gomes (C.H. 4 horas Total)
Francisca Elle da Fonseca Freitas (C.H. 4 horas Total)
Edson Guilherme Gadelha Silva (C.H. 4 horas Total)
Domario Alves de Souza (C.H. 4 horas Total)
Dinara Tayna da Silva Araujo (C.H. 4 horas Total)
Ana C P D Oliveira (C.H. 4 horas Total)

Atividade: Realização das entrevistas em áudio e vídeo 

Início: Out/2017 Duração: 32 Semanas
Somatório da carga horária dos membros: 60 Horas Total
Responsável: Ana C P D Oliveira (C.H. 4 horas Total)
Membros Vinculados: Juliana de Oliveira Teixeira (C.H. 8 horas Total)

Esdra Marchezan Sales (C.H. 8 horas Total)
Marco Lunardi Escobar (C.H. 8 horas Total)
Ana Lúcia Gomes (C.H. 8 horas Total)
Moises Elcio da Silva (C.H. 8 horas Total)
Francisca Elle da Fonseca Freitas (C.H. 4 horas Total)
Edson Guilherme Gadelha Silva (C.H. 4 horas Total)
Domario Alves de Souza (C.H. 4 horas Total)
Dinara Tayna da Silva Araujo (C.H. 4 horas Total)

Responsável Atividade
2017

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Esdra Marchezan Sales Pesquisa documental e bibliográfica - - - - - - - X X - - -

Ana C P D Oliveira Realização das entrevistas em áudio e vídeo... - - - - - - - - - X X X

Responsável Atividade
2018

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Ana C P D Oliveira Realização das entrevistas em áudio e vídeo... X X X X X - - - - - - -

Juliana de Oliveira Teixeira Palestras e escolas da rede pública - - X X X - - - - - - -

Juliana de Oliveira Teixeira Produção de artigos para publicação de livr... - - - X X X - - - - - -

Marco Lunardi Escobar Planejamento e execução do I Seminário Hist... - - - - X X X X - - - -

Juliana de Oliveira Teixeira Avaliação dos resultados - - - - - - X - - - - -
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, 06/03/2018
Local Juliana de Oliveira Teixeira

Coordenador(a)/Tutor(a)
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