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1.	O Núcleo de Comunicação Comunitária da FABICO tem por objetivo
criar um espaço de reflexão, de produção de conhecimentos e exercício
de produção de novas linguagens e mídias conectadas com as demandas
dos movimentos socioambientais. É formado por estudantes, professores
e parceiros externos à universidade que veem na comunicação
comunitária uma possibilidade de promover a emancipação das pessoas.
Desde a sua criação está desenvolvendo as seguintes atividades:
a.	Durante o primeiro semestre de 2011 o NUCC trabalhou em parceria
com alunos da disciplina Jornalismo Comunitário e  avançou na
discussão dos conceitos de uma rádio comunitária e nas formas para
concretizar uma rádio em parceria com a Associação dos Moradores da
Vila Planetário. Durante o trabalho foram constituídos três grupos de
trabalho: grupo de trabalho para averiguar as questões jurídicas, um
grupo de trabalho para definir uma programação e grade de horários da
rádio e um terceiro grupo para divulgar e comunicar a iniciativa da rádio
com seus potenciais parceiros e participantes. Este trabalhão está
con t inuando  com a  d i sc ip l i na  Labora tó r io  de  Comun icação
Socioambiental. Uma pesquisa foi elaborada pelos alunos da disciplina
Jornalismo Comunitário em parceria com o NUCC e aplicada junto aos
moradores da Vila Planetário. Teve-se uma amostra de 32% (29 das 91
casas), sendo que uma pessoa por residência foi entrevistada. Assuntos
como acesso à informação e comunicação e demandas da comunidade
foram abordados, assim como foi testada a aceitabilidade das propostas
do NUCC para a Vila Planetário. O DACOM - Diretório Acadêmico da
Comunicação da UFRGS é parceiro do NUCC nesse trabalho e vem
apoiando a Associação Comunitária dos Moradores da Vila Planetário
com doações de roupas, material escolar, livros e outras arrecadações
através de eventos e incentivo ao ''trote solidário'', desde 2009.  b.	Foi
elaborado um projeto para um Centro Cultural Comunitário na Vila
Planetário - com biblioteca, rádio e telecentro comunitário - para disputar
editais do Ministério da Cultura.  c.	Parceria com o Curso Popular
Pré-vestibular Resgate: foi articulado  junto à direção da FABICO a
liberação de uma sala de aula para abrigar o curso que estava sem
espaço físico para desenvolver suas atividades e, por essa razão, com
início das aulas postergado até o segundo semestre deste ano. As aulas
serão no prédio ao lado da FABICO (na antiga Escola Técnica). Ficou



como encargo do NUCC a divulgação do processo de seleção (17 a 26
de agosto de 2010) e início das aulas do curso (5 de setembro).
d.	Empreendimento popular Ksa Rosa - Novos Horizontes é um grupo
incubado pela ITCP - Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares
da UFRGS até 2010. Trabalha com reciclagem, artesanato, oficinas e
aulas de capoeira.  i.	Foi Iniciado o desenvolvimento de um método
pedagógico facilitador do diálogo dos saberes acadêmicos com os
populares, tanto para capacitação do grupo em questão quanto para
aperfeiçoar técnicas de ensino a outros grupos. ii.	A Campanha Recicle
Seu Óleo - www.napianao.wordpress.com foi apresentada pelo NUCC à
cooperativa que a adotou e iniciou produção de sabão reciclando óleo de
cozinha.   2.	Descrição dos projetos a serem desenvolvidos:  a.	Oficinas de
comunicação serão ministradas pelo NUCC aos alunos do Curso Popular
Pré-vestibular Resgate aos sábados.  b.	Elaboração e execução do
projeto ''Guerrilha Multimídia'' com a documentação com fotos e vídeo do
Rio Uruguai, em uma de suas zonas a serem atingidas por barragens
hidrelétricas. c.	O NUCC organizará, junto com a Associação Comunitária
dos Moradores da Vila Planetário, atividades culturais na Vila Planetário
para divulgação dos projetos e oportunidades. d.	A criação de uma rádio
comunitária que englobe a FABICO e cercanias (Bairro Santana, Vila
Planetário, Campus Saúde da UFRGS), cujo planejamento e estrutura foi
estudado junto à cadeira de Jornalismo Comunitário no primeiro semestre
de 2011, terá prosseguimento junto à cadeira de Comunicação
Socioambiental.  e.	Apoio e realização de palestras, encontros, eventos e
iniciativas engajadas e inovadoras, tais como: i.	Terça Ecológica,
organizada em parceria com o Núcleo de  Ecojornalistas-RS (NEJ);
ii.	Projeto Cinelagem - Circuito de filmes relevantes para construção de
conhecimento em comunicação e cidadania. iii.	Grupo de Discussão sobre
Comunicação, Política, Economia e Sociedade, com encontros mensais,
tendo como referência a experiência do CEPOS (Comunicação,
Economia, Política e Sociedade) debates na UNSINOS. f.	Planejamento e
execução  de  o f i c i nas ,  a t ravés  da  cade i ra  de  Comun icação
Socioambiental, voltadas para a Vila Planetário.


