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O Programa de Extensão “TVez: Educando para o uso crítico da mídia” visa
gerar discussões sobre educação, juventude e mídias e tem como público principal
alunos e  professores  do ensino público.  O site  do projeto  surgiu  em 2010 e  tem,
desde  então,  o  objetivo  de  servir  como  um  ambiente  de  comunicação  entre  as
escolas,  disponibilizando  conteúdo  e  divulgando  eventos  entre  a  comunidade
acadêmica, noticiando as ações do programa, e facilitando o acesso dos próprios
estudantes e profissionais da Universidade Federal do Ceará, ao que foi está sendo
desenvolvido nas ações do Programa de Extensão TVez. Ademais, o site se propõe
a   ser   um  repositório  de  materiais  que  tratem  da  temática  infância,  juventude,
educação e mídia, com um espaço reservado para trabalhos dos alunos de ensino
superior sobretudo da UFC, que se encaixam nestas áreas. O site e a fanpage do
projeto  incentivam  os  alunos  da  UFC  a  se  aproximar  de  projetos  de  Pesquisa  e
Extensão,  como  produtores  de  conteúdo  nas  temáticas  elencadas.  Assim
pretende-se  atuar  na  consolidação  do  vínculo  do  aluno  com  a  Universidade
contribuindo  com  a  diminuição  da  evasão.  O  conteúdo  do  site  é  discutido
semanalmente  nas  reuniões  com todos  os  bolsistas,  voluntários  e  coordenadores
do  Programa  de  Extensão  TVez.  Para  a  implementação  do  mesmo  se  utilizava  o
Content Management System (CMS) Joomla, porém, em 2016, para facilitar futuros
bolsistas, melhorar a manutenção e a segurança, o site passará a ser utilizado no
Wordpress, outro CMS do mercado. Hoje, graças ao site, pode-se ter um histórico
de  6  anos  das  ações  do  TVez,  e  durante  este  tempo  foram  recebidos  diversos
e-mails  de  alunos  com  dúvidas  sobre  conteúdo,  sobre  o  programa  de  extensão,
eventos compartilhados e mais. Com a atualização do conteúdo, nova interface e
nova  plataforma  aliadas  a  uma  ação  de  divulgação  nas  mídias  sociais  e  nos
Campus,  espera-se  que  o  site  receba  ainda  mais  visitantes,  com  conteúdos
oriundos de estudantes e professores, fortalecendo ainda mais os vínculos.
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