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1. Apresentação da Mesa de Debates
No dia 26 de maio de 2021, às 15h, foi realizada, pela Pró-Reitoria de Extensão da
Universidade Federal Fluminense (UFF), a mesa de debates que tinha por tema: “A
Extensão Universitária via Podcast”.
A fim de que pudesse respeitar todos os protocolos de saúde, em virtude da
pandemia do COVID-19, esta mesa de debates foi realizada, de forma online, no
canal da PROEX no YouTube, onde puderam-se ouvir especialistas convidados que
atuam com a ferramenta de Podcast.
O evento permitiu discutir algumas perspectivas tais como: fazer a extensão neste
cenário de pandemia, devido ao vírus do COVID-19, refletir acerca da utilização dos
Podcasts pelos Projetos de Extensão abordando pontos positivos e negativos;
potencialidades e dificuldades ao utilizar essa ferramenta, fomentar a difusão dos
Podcasts extensionistas e contribuir para intensificar seu diálogo com a sociedade.
Através do mediador, foi informado aos palestrantes os tópicos que direcionaram a
mesa de debates, tais como:
●
Definição e caracterização do Podcast;
●
Potencial e abrangência do uso de Podcast na Extensão Universitária;
●
Impactos da pandemia do Covid-19 na produção e consumo de Podcasts; e
●
Dificuldades e recursos para a elaboração de Podcasts para a Extensão
Universitária.

Cada palestrante convidado teve cerca de 20 minutos, mediante uma dinâmica
dialógica mediada pela PROEX, para que pudessem expor suas opiniões a respeito
da temática da mesa de debates. Nos primeiros minutos, a Prof. Profª. Lucíola de
Luca, coordenadora de Difusão e Fomento à Extensão da PROEX, representando o
Prof. Cresus Vinicius Depes de Gouvêa, fez a abertura do evento. Após as
apresentações das falas de todos os palestrantes convidados, todos os ouvintes que
estavam presentes no evento tiveram a oportunidade de fazer, via chat, por meio de
mediação, perguntas direcionadas aos palestrantes.
2.

Relação dos Participantes
O seminário obteve 66 inscrições que foram realizadas pelo link
http://www.extensao.uff.br/inscricao/?id=4301 no próprio dia do evento (26.05.2021).
Todos esses inscritos estavam presentes no dia do evento, sendo emitidos essa
mesma quantidade de certificados de participação.
Ao final do evento, foi enviado a todos os participantes, via chat do Canal da PROEX
no YouTube, um formulário que tinha como objetivo a avaliação do evento e a
captação Podcasts de outros projetos de extensão que também atuam com esta
ferramenta.
Dentre as 66 inscritos, apenas 22 pessoas enviaram as respostas, como podemos
ver no gráfico da Figura 1. Além dessa informação, é possível observar que o evento
conseguiu alcançar pessoas não só de Niterói, cidade onde está situada a UFF,
como também de outros estados como Minas Gerais, São Paulo, Fortaleza e Natal.

Figura 1 - Número de pessoas que responderam o formulário

Por meio dessas respostas, notou-se a participação, como ouvintes, de outros
projetos de extensão, como:
●
●
●
●
●
●
●
●

PIRP
Pelas Janelas Virtuais: Arte, Formação Estética E Docência;
Podcast PapoCom;
PPGCOM;
Prev-quedas;
Meninas nas Ciências;
Liga Acadêmica de Ortodontia; e
Pré vestibular Social Rede Educativa.

Baseado nessas respostas, ao perguntar de qual segmento pertenciam, 42,9% eram
docentes, conforme demonstra a Figura 2.
Figura 2 - Segmento dos inscritos respondentes

3. Dos Podcasts
Quando questionados se já atuavam com Podcast, a maioria respondeu que não,
isto é, 63,6%, é o que a Figura 3 aponta.
Figura 3 - Atuação com Podcast

Dos que atuavam com essa ferramenta, apenas 3 respondentes informaram o título
de seus Podcast, que foram:
●
●
●

Podcast PapoCom;
Como nascem as pesquisas; e
Meninas nas ciências.

Sendo o Podcast PapoCom já com 43 capítulos produzidos, e a maioria disse que foi
na plataforma Spotify que disponibilizaram esse material.
Um dos grandes motivos para usar a ferramenta do Podcast foi a visibilidade que ela
poderia dar a esses projetos, como pontuou esses respondentes, e duas
dificuldades encontradas por eles foram a de gravar durante a pandemia e a de
captar o áudio dos Podcasts.
Quando perguntados sobre a futura temática, a motivação para criar esses produtos
e os meios de divulgação, os projetos que ainda pretendiam lançar seus Podcast
responderam da seguinte maneira:
“Sobre arte para professores de Educação infantil. Ainda em fase muito inicial.”
“Ainda não tenho este projeto de extensão, mas fiquei muito motivada para
realizá-lo.”
“A proposta ainda está em gestação. Em princípio, pensamos ampliar as ações do
projeto (que acontece pelas redes sociais, sobretudo página do Facebook e Ciclo de
debates com transmissão, e grupo de estudo via Google Meet), aproveitando uma
pesquisa de doutorado (em andamento), voltada para formação docente da
Educação Infantil. O evento dessa tarde está sendo inspirador!”

4. Avaliação do Evento
Ao perguntarmos sobre como soube da mesa de debates, a maioria (40,9%)
respondeu que foi através de e-mail, ficando atrás dessa porcentagem o site da
PROEX com 18,2%, como é retratado na Figura 4.
Figura 4 - Como souberam do evento

Ao perguntar se recomendariam esse evento, todos responderam que sim, é o que
mostra a Figura 5.
Figura 5 - Recomendação do evento para outras pessoas

Utilizando uma escala de 1 a 5 para classificar o evento, sendo 5 a mais alta, 100%
escolheu a escala 5, como pôde-se perceber na Figura 6.
Figura 6 - Escala de classificação do evento

Ao questionar aos participantes o que eles mais gostaram no evento, elogiaram as
falas dos palestrantes, a nova ferramenta para divulgar a extensão, o fato da
inscrição de rápida e com maior facilidade, os temas abordados, a pluralidade dos
palestrantes, além do formato do evento ser no Youtube.
Quanto à organização do evento, 90,9% dos respondentes disseram ser muito boa,
é o que diz a Figura 7.
Figura 7 - Organização do evento

Algumas falas foram pontuadas quando se perguntou o que levou os respondentes a
participarem desse evento e quais as suas expectativas diante deste evento, como
as abordadas abaixo:
“Interesse pelo tema. Todas as expectativas foram atendidas.”
“Para conhecer mais sobre a ferramenta podcast na UFF.”
“Conhecer as outras iniciativas, pensando em colaborações. Minhas expectativas
foram superadas.”
“Conhecer novos recursos para aplicar no nosso projeto de extensão.”

As expectativas deste evento foram cumpridas para os 22 respondentes. Dentre
esses, 54,5% ficaram muito satisfeitos, como demonstra a Figura 8.
Figura 8 - Satisfação com o evento

Para finalizar, os respondentes puderam deixar seus comentários, críticas e
sugestões a respeito deste evento, o que servirá de parâmetro para que possamos
criar outros eventos na PROEX UFF.
Um desses apontamentos foi o evento ser realizado em dois dias, pelo fato de
termos mais de um palestrante, além dos muitos elogios que este evento recebeu,
uma outra observação feita foi a de que o evento deveria ser mais divulgado.

