Comunicação
PROEXT 2013

CONEXÃO POLÍTICA: UMA FERRAMENTA DE PROPAGAÇÃO DO
CONHECIMENTO ACADÊMICO PARA A SOCIEDADE
CFCH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas
Enivaldo Carvalho da Rocha – Docente
eni-rocha@hotmail.com
Objetivos: Promover uma interação entre a universidade e a sociedade, apresentando a
comunidade popular, de maneira didática, temas que frequentemente ficam restritos ao
espaço acadêmico. No que diz respeito aos objetivos específicos podem ser apontados:
Promover a divulgação de um conteúdo multidisciplinar; construir um acervo impresso e
digital sobre os assuntos tratados ao longo do programa; entender o sentimento dos
espectadores sobre os principais temas que norteiam a política, através de comentários
e enquetes em blogs; promover uma maior divulgação do curso de ciência política no
estado de Pernambuco e por fim, contribuir para a formação técnica e humanística dos
estudantes que participam de maneira direta ou indireta do projeto.
Resumo: O Programa intitulado “Conexão Política”, desenvolvido por alunos Graduação
de Ciência Política com ênfase em Relações Internacionais da Universidade Federal de
Pernambuco – UFPE consiste em um programa televisivo semanal com duração de
aproximadamente 30 minutos, onde serão abordados diferentes eixos temáticos,
apresentando assim um caráter multidisciplinar. O projeto contará com a participação
de 13 membros, que englobam todas as turmas do curso, e será coordenado pelos
professores Enivaldo Rocha e Marcos Galindo Lima, membros dos departamentos de
Ciência Política e Ciência da Informação, respectivamente. A criação do programa visa
estabelecer uma maior interação entre o meio universitário e a sociedade. Ao propiciar
à sociedade um debate sobre temas que frequentemente ficam restritos ao âmbito
acadêmico, o projeto oferece a oportunidade de uma integração ativa entre ensino,
pesquisa, extensão, sociabilizando seus atores principais: alunos, professores e a
comunidade que assiste ao programa. No intuito de levar à sociedade em geral, o
conhecimento desenvolvido na Universidade, o programa “Conexão Política” contará
com quadros explicativos que conseguirão informar a sociedade de uma maneira simples
e de fácil compreensão. Debates e entrevistas fazem parte da estrutura do programa,
com especialistas em cada tema, onde eles devem ter a oportunidade de apresentar os
resultados de suas pesquisas acadêmicas. Por fim, a extensão ao repassar a sociedade
todo esse conhecimento de forma didática. Outro ponto importante a se destacar é que

o projeto propõe associar à teoria política as principais questões da atualidade,
endossando as perspectivas teóricas com acontecimentos empíricos, facilitando a
compreensão da audiência.

