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Resumo:

O projeto Se Liga é uma ação de extensão realizada pela equipe de comunicação do Campus Restinga e
bolsista, visando a promoção de vivências comunicacionais à comunidade, ligadas à educação.
Entendemos que as ferramentas da comunicação possam auxiliar na multiplicação do conhecimento
fomentado dentro e fora da instituição. Esta proposta também utiliza as ferramentas de comunicação para
melhorar a dinâmica das informações e dos temas atuais conectados com o cotidiano da comunidade.
Após as experiências com as ações jornal Se Liga, Se Liga TV, Se Liga na Foto, Se Liga MAIS e Portal Se
Liga viu-se a necessidade de ampliar nossa audiência e nos aproximarmos cada vez mais de nossa
comunidade. Com isso, resolvemos reelaborar o Se Liga TV, que pode nos proporcionar uma experiência
muito rica onde abordamos as produções de ensino, extensão e pesquisa do Campus Restinga,
fortalecendo, reconhecendo e compartilhando as ações realizadas na instituição em forma de entrevistas e
pequenos depoimentos. Optamos, então, em fazer um telejornal com notícias sobre o Campus, matérias
especiais e quadros diversos em parcerias com outros projetos de extensão, de uma forma simples e
descontraída, mas que ao mesmo tempo seja muito útil e informativo àqueles compõem parte significativa
de nossa audiência. Além disso, o projeto busca incentivar e valorizar as produções ligadas ao ensino,
pesquisa e extensão de modo a oportunizar que os participantes possam vivenciar, planejar, produzir e
difundir as informações e conhecimentos gerados através do processo de ensino-aprendizagem
desenvolvido durante o trabalho.
Anais da 6ª Mostra de Ensino, Extensão e Pesquisa do Campus Osório 27 e 28 de setembro de 2016.
https://moexp.osorio.ifrs.edu.br/anais/2016

