PROEC – Pró-reitoria de Extensão e Cultura
NEAD – Núcleo de Educação à Distância
Edital Extensão 08/2020 – Seleção de áudios educativos no formato podcast

A Universidade de Pernambuco, através da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, torna
público o presente Edital de Extensão para seleção de áudios educativos nas diversas áreas
do conhecimento em formato Podcast.
Considerando
- Que a extensão na educação superior brasileira é a atividade que se integra à matriz
curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar,
político educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação
transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade,
por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com
o ensino e a pesquisa (BRASIL, 2018).
- A crise provocada pela pandemia do COVID-19, em seus diferentes aspectos.
-A necessidade de criar estratégias de produção e veiculação de conhecimentos para o
período pós-pandemia.
1. Do objeto e dos Proponentes
1.1 O Projeto áudios educativos é uma atividade de extensão voltada à produção e a
veiculação de áudios em formato Podcast (conteúdo em áudio, disponibilizado através de um
arquivo ou streaming, que pode ser ouvido sob demanda do usuário).
1.2 Poderão participar deste edital, todos os docentes e/ou servidores, em exercício na
Universidade de Pernambuco.
1.3 Estudantes poderão participar na condição de integrantes de propostas, sempre sob a
coordenação de docente(s).
2. Objetivos do Projeto áudios educativos (Podcast)
2.1 Estimular ações integradas entre a Universidade e os diversos setores da sociedade,
por meio de atividades de extensão online, na perspectiva de criar condições para o
desenvolvimento e empoderamento social;
2.2 Promover a interação dialógica entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento
popular, através do “compartilhamento de saberes”, com vistas a implementar e
potencializar políticas públicas;
2.3 Contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população durante a pandemia e
no pós-pandemia Covid-19.
3. Da elaboração, envio e certificação dos áudios
3.1 Os áudios educativos (podcast) devem ter duração de 05 a 30 minutos, abordando
assuntos de interesse público, a partir das diversas áreas de estudos. O proponente pode
realizar uma série temática no formato ‘trilha de aprendizagem’, com no máximo 05
áudios. Poderá ainda incluir no áudio vozes de outros colaboradores (docentes, discentes)
e/ou de entrevistados.

3.1.1 O áudio deverá objetivar à integração, o aproveitamento do tempo; e a diminuição
dos efeitos psicossociais do isolamento. Prioritariamente deve estimular a socialização de
conhecimentos de interesse público e instigar práticas de atividades solidárias.
3.1.2 A identificação do autor será inserida na descrição do título do arquivo e poderá ser
incluída no início ou no final do áudio (a edição final do áudio para publicação poderá
ser realizada pela PROEC);
3.1.3 As produções devem ser enviadas para o e-mail: podcast.proec@upe.br.
3.1.4 Se preferir realizar a edição do áudio, cada proponente deve utilizar o Áudio
vinheta - Projeto Conhecimento Solidário.
Disponível em: http://www.upe.br/videos-de-atividades-de-extens%C3%A3o.html
3.1.5 Os áudios que se enquadram na proposta deste edital serão divulgados em redes
sociais e plataformas institucionais;
3.1.6 As atividades que se enquadrarem na proposta serão certificadas pela PROEC como
produção técnica. Será menciona no certificado o conjunto do material produzido,
o(s) título(s) e a duração do(s) Podcast(s);
3.1.7 Os participantes poderão enviar até 05 propostas. Cada trilha de podcast será
considerada uma única proposta.
4. Das Obrigações
4.1 Os participantes, ao enviarem as suas atividades devem anexar uma declaração quanto
à responsabilidade para com o conteúdo enviado (Anexo1).
4.2 O conteúdo deve ser de autoria do(s) proponente(s).
5. Disposições Gerais
5.1 À PROEC reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não
previstas no presente Edital.

Recife, 08 de abril de 2020.

Prof. Luiz Alberto Ribeiro Rodrigues
Pró-reitor de Extensão e Cultura

Prof. Renato Medeiros
Coordenador do NEAD

ANEXO 1
DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES E
AUTORIZAÇÃO DE USO DO ÁUDIO - PODCAST

Eu,
_________________________________________________________,
portador do RG n°__________________________, órgão expedidor
_______________ e do C.P.F ________/_________/__________-_______
lotado no Campus_____________da Universidade de Pernambuco – UPE
localizado no Município ___________________________, assumo inteira
responsabilidade pelas informações prestadas neste áudio, quanto a temática
________________.
Declaro estar de inteira responsabilidade pelas informações prestadas, estando
ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades
cabíveis.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
(UTILIZADAS PARA O TEXTO QUE ORIGINOU O ÁUDIO)

________________, ______ de ______________________ de ________.
(Local e data)

__________________________________________________
Assinatura do candidato ou responsável legal

ANEXO 2

Informações de como produzir Podcast

Veja o link abaixo:
Disponível em:
https://resultadosdigitais.com.br/blog/como-criar-um-podcast/

