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RESUMO
O trabalho proposto visa apresentar as atividades que estão sendo desenvolvidas por projeto acima
mencionado. Desde que chegamos ao Brasil (e na Unilab), vivenciamos e adquirimos vários tipos de
conhecimentos e experiências de toda a natureza possível, na qual inclui preconceitos de raça, cor e o de ser
africano. E ao mesmo tempo adquirimos conhecimentos (como mencionamos acima) de como certos
pensamentos, tal como, superioridade racial, cultural, religiosa etc. ou seja, de como o racismo a intolerância
religiosa, homofobia, xenofobia e entre outros tipos de preconceitos ganharam a forças nos séculos e nas
décadas passadas na Europa, no continente americano (no brasil em particular) e na África e suas influencias
nos dias atuais. E, nesse contexto, percebemos que um dos meios pelo qual podemos construir o
conhecimento solido que diminua as tensões sociais, e, em que todos poderão dar a sua contribuição nesse
processo (até o mínimo que seja), é promover um diálogo direto entre a comunidade e a universidade, através
das entrevistas de vídeo com professores, servidores, estudantes e a comunidade do Maciço de Baturité.
Sendo que, o nosso objetivo é divulgar os conhecimentos científicos, artigos acadêmicos, TCCs e opiniões de
estudantes e professores através de vídeos de entrevistas, com o intuito de interagir e aproximar a UNILAB
com a comunidade de Maciço de Baturité e demais universidades de CPLP. É de salientar que já realizamos,
produzimos e divulgamos vários vídeos no nosso canal de Youtube com assuntos que visam diminuir as
tensões sócias que, ora está tornando a nossa sociedade cada vez mais desigual

PALAVRAS-CHAVE
Divulgar. Conhecimento. Entrevista.
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