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FORMULÁRIO-SÍNTESE DA PROPOSTA - SIGProj
EDITAL Edital Carga Horária 2017/2018

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 2097.26.3702.20022017

PARTE I - IDENTIFICAÇÃO
TÍTULO: FILOSOFANDO: : Filosofia na UERN TV

TIPO DA PROPOSTA:
(   )Evento (   )Programa ( X )Projeto

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

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

(     ) Desporto

COORDENADOR: Josailton Fernandes de Mendonça

E-MAIL: josailtonf@gmail.com

FONE/CONTATO: (84)3315-2163 / (84)9.8812-2297
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Defina o texto para impressão

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 2097.26.3702.20022017

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: FILOSOFANDO: : Filosofia na UERN TV

      Coordenador: Josailton Fernandes de Mendonça / Docente

      Tipo  da Ação: Projeto

      Edital: Edital Carga Horária 2017/2018

      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: DFI - Departamento de Filosofia 

      Início Previsto: 01/08/2017

      Término Previsto: 01/08/2018

      Possui Recurso Financeiro: Não

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 120 horas

      Justificativa da Carga Horária: A carga horaria indicada destina-se a gravação do programa que é
mensal com trinta minutos de duração acrescido do tempo para
gravas as entrevistas com a comunidade externa. Não é
considerado aqui o tempo do planejamento e produção de cada
programa.

      Periodicidade: Outra
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      A Ação é Curricular? Não

      Abrangência: Estadual

      Estado Atendido: Rio Grande do Norte

      Municípios Atendidos: 

 Macaiba Natal

 Nova Cruz Parnamirim

 Mossoro Ceara Mirim

 Caico

      Tem Limite de Vagas? Não

      Local de Realização: O programa é gravado nos estúdios da UERN TV no compus central
em Mossoró

      Período de Realização: O período de execução do projeto conforme consta no edital

      Tem Inscrição? Não

1.3 Público-Alvo

Estudantes do ensino médio da educação básica, estudantes universitários, a população de município de
Mossoró e região metropolitana de Natal

      Nº Estimado de Público: 1430

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 100 200 50 50 10 410

Instituições Governamentais Federais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Estaduais 20 500 30 30 0 580

Instituições Governamentais Municipais 0 0 0 0 0 0

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 0 0

Grupos Comunitários 0 0 0 0 0 0

Outros 40 400 0 0 0 440

Total 160 1.100 80 80 10 1.430

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

Não há Instituição Parceira.

1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Ciências Humanas » Filosofia » História da Filosofia

      Área Temática Principal: Cultura

      Área Temática Secundária: Comunicação

      Linha de Extensão: Médias

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

O programa Filosofando: Filosofia na UERN TV é pensado  como espaço de divulgação da reflexão
filosófica. Trata-se de uma série de 12 (doze) programas, com trinta minutos de duração, transmitidos
mensalmente pela UERN- TV, TCM canal 21 e pela TV Assembleia. Produzido pelo Departamento de
Filosofia e Departamento de Comunicação social – DECOM da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte - UERN envolve alunos e professores dos dois departamentos. tem como objetivos, aproximar as
discussões filosóficas da comunidade externa; refletir a respeito de temas que constituem crenças e
vivências pessoais; constituir-se em espaço de integração e participação dos estudantes dos cursos de
Filosofia e comunicação social; oferecer aos estudantes dos cursos de Filosofia e de Comunicação social
da UERN a possibilidade de vivenciarem experiências em projetos de extensão; dinamizar as aulas de
filosofia na Universidade e no Ensino Médio. Os temas tratados nos programas – política, indústria cultural,
gênero, liberdade, aborto, democracia, filosofia no ensino médio, religião, entre outros – procuram
despertar o interesse do público em geral. Para tanto, parte de situações e opiniões particulares a respeito
dos temas previamente escolhidos, uma vez que se acredita que as pessoas têm uma visão de mundo a
qual lhes permite opinar sobre determinada temática ou conceito, principalmente quando se relacionam
com sua vida e seus problemas cotidianos.

       Palavras-Chave:

Programa, Discursão Crítica, Filosofando, Visão de mundo, Mídia

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

O programa 'Filosofando: filosofia na UERN TV' é levando ao ar, atualmente, nas configurações aqui
apresentadas, tendo recebido o certificado de 'Mérito Extensionista' no ano de 2016. O programa que,
inicialmente, estava restrito a transmissão ao município de Mossoró, hoje é retransmitido pela TV
Assembleia para Natal e região metropolitana em Canal Aberto. É o programa mais visualizado no Canal
do YouTube da UERN TV.

      1.6.1 Justificativa

A atividade de filosofar não se restringe ao público acadêmico, como um conhecimento especializado
acessível apenas a uns poucos propensos ao questionamento das crenças e valores. Antes, essa
atividade deve estar acessível a todos que, no cotidiano, em geral, não têm a oportunidade de refletir e
opinar a respeito de problemas filosóficos ou tratar filosoficamente certos temas. 
Nesta perspectiva, um programa que, usando as mídias sociais e televisivas, oferecesse condições para a
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discussão de temas que poderiam ser depois aprofundados em aulas e dinâmicas nas escolas da
educação básica, através de ações como a do PIBID (Programa Interdisciplinar de Bolsas de Iniciação a
Docência) revelou-se, por demais, oportuno. Além do mais, o próprio curso de Filosofia da UERN se
ressentia de uma ação de extensão que permitisse chegar a comunidade externa de modo dinâmico e
participativo. Programas de TV no formato proposto neste projeto atende com perfeição a estes anseios.
Não obstante existirem os, assim chamados, “Café Filosófico”, que atendem aos interesses pelo filosofar
de um público mais intelectualizado, o programa Filosofando, nos moldes aqui proposto é, de fato,
inovador.  Ressalte-se, neste sentido, seu caráter interdisciplinar: envolve, na sua produção, estudantes e
professores de dois departamentos acadêmicos, a saber, Filosofia e Comunicação Social; as temáticas
tratadas nos programas que serão levados ao ar, contemplarão as áreas das ciências sociais, história,
direito e educação, inclusive com a participação de professores dessas áreas, num dialogo enriquecedor
com a filosofia. Ressaltem-se também o envolvimento direto do público externo, os quais, em cada
programa serão entrevistados e terão suas opiniões comentadas pelos professores convidados.
Importa considerar ainda, o potencial do projeto no desenvolvimento de pesquisa entre, não somente os
estudantes, diretamente envolvidos na produção, como também os professores e os estudantes nas
escolas em que atua o PIBID. Cada temática discutida no chamado “tempo de televisão” pode vir a ser
aprofundado em monografias por ocasião dos trabalhos de conclusão de curso; os professores
entrevistados em cada programa serão convidados a produzirem ensaios relativos à temática discutida.
Esses ensaios filosóficos serão reunidos num livro, contendo o aprofundamento dos temas analisados nos
doze programas levados ao ar. E, finalmente, nas escolas os professores supervisores das equipes do
PIBID terão a disposição uma excelente ferramenta de estudos o qual pode ser aplicado aos alunos do
ensino médio, a fim de que estes possam desenvolver aprofundamentos dos temas discutidos nos
programas.

      1.6.2 Objetivos

1.	Aproximar as discussões filosóficas da comunidade externa; 
2.	Refletir a respeito de temas que constituem crenças e vivências pessoais;
3.	 Constituir-se em espaço de integração e participação dos estudantes dos cursos de filosofia e
comunicação social;
4.	Oferecer aos estudantes dos cursos de filosofia e de Comunicação social da UERN a possibilidade de
vivenciarem experiências em projetos de extensão;
5.	Dinamizar as aulas de filosofia na Universidade e no Ensino Médio.

      1.6.3 Metodologia e Avaliação

O programa envolve alunos e professores dos departamentos de filosofia e de comunicação social da
UERN é apresentado mensalmente no Canal 21 da TCM (Canal de TV a cabo Mossoró) e através da TV
Assembleia para Natal e região metropolitana da Capital. 
Incialmente, cada programa será produzido numa reunião envolvendo os professores e os estudantes
envolvidos no projeto, - é a equipe de produção. Neste encontro, discute-se as sugestões de temáticas,
suas viabilidades no formato do programa, as questões que serão discutidas e a pergunta que será levada
para as entrevistas com a comunidade externa – o FALA POVO. 
Os estudantes de filosofia ficam responsáveis pelo convite ao professor sugerido para aquele tema e os
estudantes de comunicação social pela entrevista do FALA POVO e elaboração do roteiro. Ambos os
grupos ficam responsáveis pela divulgação do programa nas mídias sociais. 
No dia agendado com o estúdio, procedem-se as gravações dos programas. A ideia é gravar dois
programas nos dias agendados. A gravação nos estúdios da UERN TV com 30 minutos de duração,
configurado no seguinte formato: Entrevistas no estúdio com professores convidados e entrevistas com as
pessoas nas ruas – o FALA POVO –, o comentário do convidado a respeito das opiniões das pessoas, a
indicação de livros a respeito da temática do programa e a divulgação de eventos da filosofia.
A comunidade externa e interna acompanhará o programa pela TCM Canal 21 ( Canal de TV a cabo
Mossoró), pela UERN TV - Canal Futura, e pela TV Assembleia Legislativa do Estado. Outra opção de
acompanhamento é pelo Canal da UERN TV no YouTube, neste caso, tem-se como acompanhar a
audiência do programa, pois essa mídia informa o número de visualizações. Além disso, o programa no
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YouTube permite que se avalie o impacto junto ao público alvo. 
Importante salientar ainda que para as gravações o programa conta com os equipamentos (câmaras,
luzes, ilha de edição) e técnicos da UERN TV em seu estúdio.

      1.6.4 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

O projeto toma como eixo norteador para as discussões das temáticas do programa o projeto pedagógico
do curso de Filosofia da UERN, em particular, os princípios segundo os quais, somente a formação de
indivíduos bem informados, capazes de exercitar o diálogo, analisar posições divergentes, respeitar
decisões comuns para a solução de conflitos, fazer valer suas reivindicações, lhe garante a inserção plena
nos vários contextos da realidade. Além disso, o projeto permite que os estudantes envolvidos do curso de
filosofia e do curso de comunicação social, ganhem autonomia envolvendo-se em uma ação que promove
a melhoria da qualidade de sua formação, na medida em que favorece a inserção do curso na comunidade
externa, sobretudo, os professores e os estudantes nas escolas em que atua o PIBID.
O projeto ainda permite que as temáticas discutidas nos programas sejam sintetizadas na forma de livros,
monografias e comunicação, motivando, assim, o espírito investigativo de seus membros. Cada temática
discutida no chamado “tempo de televisão” pode vir a ser aprofundado em monografias por ocasião dos
trabalhos de conclusão de curso; os professores entrevistados em cada programa serão convidados a
produzirem ensaios relativos à temática discutida. Esses ensaios filosóficos serão reunidos num livro,
contendo o aprofundamento dos temas analisados nos doze programas levados ao ar. E, finalmente, nas
escolas os professores supervisores das equipes do PIBID terão a disposição uma excelente ferramenta
de estudos o qual pode ser aplicado aos alunos do ensino médio, a fim de que estes possam desenvolver
aprofundamentos dos temas discutidos nos programas.

      1.6.5 Avaliação
Pelo Público
Quanto à relevância acadêmica e cultural do programa será considerado o seu potencial para gerar
monografias e artigos científicos e, o Interesse de emissoras de TV públicas em retransmitir o programa.
Esses critérios permitirão constatar que os objetivos (1) e (3) supra, foram contemplados plenamente. 
Critérios: 
Relevância Social: A avaliação desse aspecto refere-se aos objetivos (2), (4) e (5) supra.  Neste aspecto,
os critérios serão, a saber, número de acesso ao programa pelo canal do YOUTUBE; Número de
atividades realizadas nas escolas da educação básica pelos estudantes do PIBID filosofia - Aplica-se,
neste caso, um questionário entre os pibidianos - e dados da audiência do programa pela UERN TV.
Esses critérios permite que se avalie a capacidade do programa em disseminar conhecimentos sobre
questões sociais e filosóficas relevantes para a educação básica e para a comunidade externa.


Pela Equipe
Análise do envolvimento dos alunos com o projeto, o comprometimento com a divulgação do programa.
Critérios
- Frequência nas reuniões (pontualidade, assiduidade);
- Atualização constantes das mídias de divulgação;
- Qualidade das mídias criadas e mantidas para a divulgação do programa;
-Elaboração e entrega de relatório semestral e anual.


      1.6.6 Referências Bibliográficas

ARISTÓTELES. Metafísica. Livro I. São Paulo: Abril cultural, 1984. Col. Os pensadores.
COMTE-SPONVILLE, André. Apresentação da filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
JEZINE, E. As práticas Curriculares e a Extensão Universitária. Anais do 2° Congresso Brasileiro de
Extensão Universitária. Belo Horizonte. 2004. Disponível em: www.ufmg.br/congrext/Gestao/Gestao12.pdf.
Acesso em: 15 dez. 2016.
LOURENÇO, Márcia Rozane Balbinotti de. A trajetória histórica da extensão na Universidade Tecnológica
Federal do Paraná. 2011. 182 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia) - Programa de Pós- Graduação em
Tecnologia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2011.
MUCHO, D. A natureza da filosofia e o seu ensino. Educação e Filosofia, Uberlândia, v. 22, n. 44, p. 79-99,
jul./dez. 2008.
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NAGEL, T. Uma breve introdução à filosofia. São Paulo. Martins Fontes, 2011.
RODRIGUES, R. A extensão universitária como uma práxis. Extensão, v. 5, p. 84-88, 2006. Disponível em:
http://www.seer.ufu.br/index.php/revextensao/article/view/20340/10820.

1.7 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Não

1.8 Anexos

Nome Tipo

ad_referendum_01.201 Ata da reunião

mem._005.2017_proex.
Memorando de

encaminhamento

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Equipe de Execução

Docentes da UERN

Nome Regime - Contrato Instituição CH Total Funções

Fabiano José Morais da Silva 40 horas UERN 120 hrs Vice-Coordenador

Josailton Fernandes de

Mendonça
Dedicação exclusiva UERN 120 hrs

Coordenador, 

Gestor

Discentes da UERN

Nome Curso Instituição Carga Funções

Elayne Araujo Comunicação Social UERN 120 hrs Membro

Judson Caetano da Silva Filosofia UERN 120 hrs Membro

Luérgia Fernanda Arruda Oliveira Radialismo UERN 120 hrs Membro

Mariana Cunha de Mello Filosofia UERN 120 hrs Membro

Roberta Calini Gomes Pereira Filosofia UERN 120 hrs Membro

Técnico-administrativo da UERN

Não existem Técnicos na sua atividade

Outros membros externos a UERN

Não existem Membros externos na sua atividade

Coordenador:
Nome: Josailton Fernandes de Mendonça
RGA:                   
CPF: 44338546468
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Email: josailtonf@gmail.com
Categoria: Professor Adjunto
Fone/Contato: (84)3315-2163 / (84)9.8812-2297

2.2 Cronograma de Atividades

Atividade: Apresentação do programa 

Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 10 Horas/Mês
Responsável: Elayne Araujo (C.H. 10 horas/Mês)

Atividade: Coordenação geral do projeto e apresentação do programa 

Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 10 Horas/Mês
Responsável: Josailton Fernandes de Mendonça (C.H. 10 horas/Mês)

Atividade: Direção Geral do programa

Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 10 Horas/Mês
Responsável: Fabiano José Morais da Silva (C.H. 10 horas/Mês)

Atividade: Divulgação do programa nas mídias sociais

Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 10 Horas/Mês
Responsável: Judson Caetano da Silva (C.H. 10 horas/Mês)

Atividade: Elaboração da pesquisa sobre temas a serem discutidos no programa

Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 10 Horas/Mês
Responsável: Roberta Calini Gomes Pereira (C.H. 10 horas/Mês)

Atividade: Elaboração do roteiro do programa e entrevista no FALA POVO

Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 10 Horas/Mês
Responsável: Luérgia Fernanda Arruda Oliveira (C.H. 10 horas/Mês)
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Atividade: Montagem, acompanhamento junto ao Canal do YouTube, divulgação nas
escolas.

Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 10 Horas/Mês
Responsável: Mariana Cunha de Mello (C.H. 10 horas/Mês)

Responsável Atividade
2017

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

Elayne Araujo Apresentação do programa - - - - - - - X X X X X

Josailton Fernandes de Mendonça Coordenação geral do projeto e apresentação... - - - - - - - X X X X X

Fabiano José Morais da Silva Direção Geral do programa - - - - - - - X X X X X

Judson Caetano da Silva Divulgação do programa nas mídias sociais - - - - - - - X X X X X

Roberta Calini Gomes Pereira Elaboração da pesquisa sobre temas a serem ... - - - - - - - X X X X X

Luérgia Fernanda Arruda Oliveira Elaboração do roteiro do programa e entrevi... - - - - - - - X X X X X

Mariana Cunha de Mello Montagem, acompanhamento junto ao Canal do ... - - - - - - - X X X X X

Responsável Atividade
2018

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

Elayne Araujo Apresentação do programa X X X X X X X - - - - -

Josailton Fernandes de Mendonça Coordenação geral do projeto e apresentação... X X X X X X X - - - - -

Fabiano José Morais da Silva Direção Geral do programa X X X X X X X - - - - -

Judson Caetano da Silva Divulgação do programa nas mídias sociais X X X X X X X - - - - -

Roberta Calini Gomes Pereira Elaboração da pesquisa sobre temas a serem ... X X X X X X X - - - - -

Luérgia Fernanda Arruda Oliveira Elaboração do roteiro do programa e entrevi... X X X X X X X - - - - -

Mariana Cunha de Mello Montagem, acompanhamento junto ao Canal do ... X X X X X X X - - - - -

, 21/03/2018
Local Josailton Fernandes de Mendonça

Coordenador(a)/Tutor(a)
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