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JUSTIFICATIVA 
 
Não se faz uma universidade de qualidade sem que pesquisa e extensão 
caminhem lado a lado. Se queremos uma universidade de fato engajada na 
solução de problemas sociais, deveremos divulgar todos os resultados de 
nossas pesquisas aos que deles puderem se beneficiar. Este projeto tem a 
intenção primeira de divulgar trabalhos de pesquisa e extensão de todos os 
cursos do Campus Jataí (CAJ) em diversos veículos midiáticos (rádio, TV, 
jornal e revista). Além da necessidade de levarmos o resultado dos nossos 
esforços para a comunidade, acreditamos que o projeto ajuda a divulgar melhor 
o CAJ como um todo. 
Criado em 1980, o Campus Jataí, sempre teve a preocupação de se tornar um 
pólo de educação superior no Sudoeste Goiano. Nesses 26 anos, já 
oferecemos ao mercado de trabalho muitos profissionais. No entanto, a procura 
por alguns cursos do CAJ vem diminuindo com o passar dos anos. No curso de 
Letras e Matemática, já não foi a primeira vez que os aprovados no vestibular 
não preencheram todas as vagas disponibilizadas. Em 2006, dezessete vagas 
não foram preenchidas no CAJ pelo vestibular (treze em Letras e quatro em 
matemática). 
 
 
OBJETIVO 
 
Antenado com as necessidades de uma maior interação entre o Campus Jataí 
e a comunidade na qual ele está inserido, o projeto de extensão O Campus em 
Campo visa criar, através da mídia, uma maior proximidade entre o trabalho 
deste campus e as pessoas da região onde ele está implantado, por meio da 
divulgação de seus projetos de pesquisa e de extensão, a qual, demonstrando 
a relevância destes para o desenvolvimento do corpo social, despertaria um 
maior interesse pela universidade e, conseqüentemente, por seus cursos; 
inclusive num momento importantíssimo do Campus Jataí, no qual novos 
cursos estão sendo implantados. 
 
 
METODOLOGIA 
 
 
Inicialmente, buscamos parceria com os veículos de comunicação, a maioria 
aderiu à participação no projeto, sendo eles: TV Jataí Educativa, Digivídeo 
Produtora, Rádio Mundial FM, Revistas Foccus e Metas e Jornal Folha do 
Sudoeste. Em seguida, participamos de reuniões de todos os cursos do CAJ, 
nas quais divulgamos o projeto e conseguimos adesão a ele. Assim, vários 



professores inscreveram seus projetos para a divulgação midiática, dos quais, 
muitos já foram publicados nas revistas, no jornal e na tv parceiras do projeto; 
apenas os programas de rádio ainda não foram ao ar.  
Os cronogramas das inserções das matérias (um para cada mídia) são 
elaborados pela coordenadora do projeto e leva em consideração eventuais 
datas em que seja mais interessante a divulgação de determinado assunto. Por 
exemplo, no dia do agricultor, talvez cause mais interesse a divulgação de um 
trabalho do curso de Agronomia. Dessa forma, as matérias são preparadas 
com antecedência para abastecer as mídias, sem que haja uma quebra da 
seqüência da programação do projeto. 
Todas as semanas, os alunos participantes reúnem-se com a coordenadora do 
projeto para a viabilização da programação da semana posterior. 
O formato de cada matéria é definido com a ajuda dos alunos participantes do 
projeto, tendo em vista que todos eles têm larga experiência nesse campo de 
trabalho. 
 
POPULAÇÃO ALVO 
 
O O Campus em Campo é dirigido à população em geral, embora as notícias 
publicadas por ele atinjam um público específico de acordo com o tema e o 
público a que o projeto divulgado seja afim. Dessa forma, a divulgação de uma 
pesquisa do curso de Medicina Veterinária pode ter como população-alvo 
pecuaristas, mas um de Pedagogia pode estar voltado para professores, por 
exemplo. Contudo, o projeto visa interagir com toda a comunidade na qual a 
UFG – CAJ está inserida. 
 
LOCAL DE REALIZAÇÃO 
 
Universidade Federal de Goiás – Campus Jataí 
 
RESULTADOS 
 
Até o presente momento, o O Campus em Campo já publicou diversos projetos 
em diferentes mídias, os quais relacionamos abaixo: 

 
FOLHA DO SUDOESTE 

 
- N° 851 (de 08 a 14/06/2006): Apresentação do O Campus em Campo – Curso de 

Letras 
- N° 852 (de 15 a 21/06/2006):Práticas de escrita no ensino fundamental: reflexões 

em contextos de ensino – Curso de Letras 
- N° 853 (de 22 a 28/06/2006): Papilomatose bovina do tipo plana: caracterização    

viral, avaliação de vários tratamentos e avaliação 
hematológica – Curso de Medicina Veterinária 

- N° 854 (de 29/06 a 05/07/06): Especialização em Educação Infantil – Curso de 
Pedagogia 

- N° 855 (de 06 a 12/07/2006): Produção textual: fatores e estrutura – Curso de 
Letras 

- N° 856 (de 13 a 19/07/2006): Variabilidade Pluviométrica e sua distribuição 
espacial no município de Jataí – Curso de Geografia 



- N° 857 (de 20 a 26/07/2006): Projeto Univercidarte – Curso de Pedagogia 
- N° 858 (de 27/07 a 02/08/06):PAI – Projeto de Atendimento ao Idoso – Curso de 

Educação Física 
- N° 859 (de 03 a 09/08/2006): Condução da figueira nas condições bioclimáticas do 

Sudoeste de Goiás – Curso de Agronomia 
- N° 860 (de 10 a 16/08/2006): I Mostra de Morfologia do Centro de Ciências 

Agrárias e Biológicas – Curso de Ciências Biológicas 
- Nº 861 (de 17 a 23/08/2006):  Diagnóstico Sócio-Ambiental do Alto Rio Claro e 

Suas Contribuições nas Demandas Regionais – 
Curso de Geografia 

- Nº 862 (de 24 a 30/08/2006): Curso de Especialização em Literatura e Língua 
Portuguesa – Curso de Letras 

- Nº 863 (de 31/08 a 06/09/06): Alfabetização de Jovens e Adultos – Curso de 
Pedagogia 

- Nº 865 (de 14 a 20/09/2006):  Revista Eletrônica de Educação – Curso de 
Pedagogia 

- Nº 866 (de 21 a 27/09/2006): Produtividade da soja em solos arenosos do sudoeste 
goiano – Curso de Geografia 

 
REVISTA FOCCUS 

 
- N° 34 (maio de 2006): Apresentação do O Campus em Campo – Curso de Letras 
- N° 35 (junho de 2006):Centro de Línguas do CAJ – Curso de Letras 
- N° 36 (julho de 2006): I Mostra de Morfologia do Centro de Ciências Agrárias e 

Biológicas – Curso de Ciências Biológicas 
- Nº37 (agosto de 2006): A Experiência Estética na Sala de Aula: um encontro com 

a arte – Curso de Pedagogia 
 

REVISTA METAS 
 

- N° 175 (junho de 2006): Apresentação do O Campus em Campo – Curso de Letras 
- N° 176 (julho de 2006): PAI – Projeto de Atendimento ao Idoso – Curso de                             

Educação física 
 

TV JATAÍ EDUCATIVA 
 

1º PROGRAMA (20/09/2006): Apresentação do O Campus em Campo – Curso de        
Letras  

 
TV GOIÁS WEB 

 
PROGRAMA DISPONÍVEL: Apresentação do O Campus em Campo – Curso de 

Letras 
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