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O Projeto de Extensão Rádio Escola na Comunidade, que iniciou suas atividades em março de 2016, é 

desenvolvido na Universidade Feevale por acadêmicos, bolsistas de extensão e docentes dos cursos de 

Comunicação Social. Tem como objetivo formar monitores do Programa Federal Mais Educação para 

trabalharem com radiojornalismo e comunicação comunitária, preparando para o desenvolvimento de 

autonomia no exercício de atividades comunicacionais nas escolas do município de Novo Hamburgo que 

possuam equipamentos radiofônicos. Este projeto desenvolve oficinas com um encontro semanal, com 

duração de três horas, que podem atender até 20 monitores do Mais Educação. Os conteúdos das oficinas 

são divididos em: noções de radiojornalismo comunitário e cidadania, debate das propostas de pautas e 

produção de roteiros, utilização dos equipamentos de rádio, produção dos programas e edição de áudios. 

Paralelo às oficinas, o projeto desenvolve também programas radiofônicos semanais, que são veiculados 

aos sábados pela Rádio ABC 900 AM de Novo Hamburgo, das 14h às 15h, com uma abrangência de mais 

de 50 municípios dos Vales do Sinos, Caí, Paranhana, parte do litoral e Encosta da Serra. Este programa 

de rádio, chamado Conversas da Comunidade, segue o modelo de mesa redonda, com a apresentação e 

produção pelos extensionistas, que também fazem a mediação do debate em dois blocos de 30 minutos. 

Os assuntos abordados são de interesse da comunidade de Novo Hamburgo e região. Para promover a 

interdisciplinaridade os debates contam com a participação de docentes dos cursos de graduação, 

especialistas no assunto tratado e os representantes da comunidade. Durante este ano, já foram realizados 

18 programas de rádio, sendo 4 deles produzidos e apresentados por monitores do Programa Federal Mais 

Educação, a partir de pautas próprias. Isto demonstra o alcance a um dos objetivos do projeto que é a 

atuação dos monitores como protagonistas destas produções. Espera-se que a realização de oficinas e dos 

programas possam contribuir no debate de temas como cidadania, democracia, juntamente com questões 

relacionadas à comunicação comunitária e cidadã, e técnicas radiofônicas na comunidade escolar. De 

acordo com Peruzzo (1998) a comunicação comunitária através do rádio favorece uma programação 

interativa com a participação direta da população. Com isto se garante, também, atuar em favor da 

universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação e a capacitação de 

profissionais, segundo a lei 13.174 de 21 de outubro de 2015. De outro modo, a troca de conhecimento 

pode oportunizar a busca de novos saberes, tanto pelos monitores do Programa Federal Mais Educação, 

quanto pelos acadêmicos e bolsistas de extensão. Os maiores impactos percebidos com este projeto são a 

visibilidade das temáticas elencadas pela comunidade e a propagação dos conhecimentos adquiridos pelos 

beneficiados, que poderão replicar as oficinas e incentivar os demais estudantes a utilizarem os 

equipamentos e a construírem seus próprios projetos de radiofonia. 
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