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RESUMO
Este relatório apresenta os principais resultados das atividades realizadas e os aprendizados
adquiridos durante a realização do projeto de extensão “PETcast: uma proposta de podcast
para o curso de Administração”, realizado pelo Programa de Educação Tutorial Institucional
(PET ADM) do curso de Administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro, Campus Patos de Minas. Este projeto foi submetido ao
Edital de Fluxo Contínuo 01/2022 (Projetos de Extensão Voluntários - IFTM Campus Patos
de Minas) e teve como objetivo produzir conteúdo de podcast sobre temáticas relacionadas à
Administração. No que diz respeito ao aprendizado adquirido, destacam-se: interação com
profissionais; a integração de temáticas atuais com o contexto da Administração e o fomento
da formação continuada e o compartilhamento de conhecimento. Quanto às principais
dificuldades encontradas pelo grupo, podem ser ressaltadas as seguintes: divisão de tarefas
entre os participantes do projeto; disponibilidade e agendamento de horários com os
palestrantes e rever alternativas de alcançar um maior número de ouvintes.
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INTRODUÇÃO

O projeto PetCast: uma proposta de Podcast para o curso de Administração está
inserido entre as ações desenvolvidas pelo PET ADM que iniciou suas atividades no
primeiro semestre de 2022. O PestCast foi criado com o objetivo de levantar assuntos de
interesse do curso de administração, coordenado pela Professora e tutora do PET Elaine
Carvalho, e contou com a participação de 9 alunos voluntários nesse projeto de extensão.
Estes são estudantes do curso de Administração do IFTM- Patos de Minas e estão vinculados
ao PET ADM, sendo 8 bolsistas e 1 voluntário.
Considerando a importância da extensão no processo de aprendizagem e impactos na
formação acadêmica dos discentes, Sugahara (2012, p. 165) afirma que a “extensão
universitária na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394 de 1996 é
considerada um processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa
de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade.”
Nesse sentido, esse projeto teve como objetivo: produzir conteúdo de podcast sobre
temáticas relacionadas à administração, visando ampliar o conhecimento e alcançando o
maior público possível. Em termos metodológicos, foi desenvolvido por meio de entrevistas
com profissionais diversos. Estas aconteceram com uma periodicidade quinzenal ou mensal,
a depender da disponibilidade dos entrevistados.
Ao total, foram 5 episódios gravados na plataforma StreamYard sendo abordados os
seguintes temas:
•

Projeto de renegociação de dívidas para consumidores superendividados no
município de Patos de Minas;

•

Economia criativa e inovação: oportunidades e desafios;

•

O papel do empreendedorismo feminino na sociedade;

•

Experiência internacional em Cambridge – Edital Eurotunnel IFTM 2022;

•

Autoaceitação: um ato de amor com você mesmo.
Dessa maneira, pessoas com interesses em administração e assuntos relacionados

conseguem ter uma base sobre os temas. O projeto justifica-se por promover ações de

ensino, pesquisa, extensão e inovação para o desenvolvimento e capacitação de recursos
humanos, aumentando assim a produção de conhecimentos em prática conceitos da
administração vinculadas às temáticas que foram abordadas.

O RELATO DE EXPERIÊNCIA

O PetCast é uma das ações inseridas dentro do PET (Programa de Educação Tutorial)
do curso de Administração do IFTM, através da publicação do Edital 01/2021 e inscrição
dos alunos interessados em participar, sendo os alunos bolsistas Daniel, Luana, Marcos,
Nathane, Nivaldo, Sarah, Vitor Diniz e Vitor Sousa, e a aluna voluntária Gabriela.
Uma das ações que compete ao PET é unir a comunidade com atividades
desenvolvidos no meio acadêmico. Dito isso, conteúdo de Podcasts, com a tecnologia atual,
representa uma das maneiras mais procuradas para conseguir informações, o grupo optou por
desenvolver 5 episódios de Podcast para levar conhecimentos à sociedade. Salienta-se que,
inicialmente, na proposta submetida no Edital 01/2022 (Projetos de Extensão Voluntários IFTM Campus Patos de Minas) havia uma previsão de 7 episódios, no entanto, em
decorrência de disponibilidade de horários dos entrevistados foram efetivamente
disponibilizados 5 episódios, totalizando uma carga horária de 55 horas de atividades
desenvolvidas.
Após aprovado o projeto como programa de extensão, foi levantado possíveis
assuntos que a sociedade podia possuir interesse, e pessoas com domínio do assunto,
contribuindo diretamente com que uma maior quantidade de pessoas tivesse acesso aos
episódios. Para facilitar o acesso, os episódios foram divulgados no canal do Youtube: PETi
Administração111 e no Instagram do PET ADM: petiftm.adm.
Dentre as atividades desenvolvidas, o grupo optou por realizar a divisão de tarefas,
sendo que cada integrante ficou responsável por algum episódio ou mesmo no suporte aos
responsáveis. Foram realizadas reuniões semanais para tratar dos assuntos relevantes ao
PetCast por meio do Google Meet, o que também otimizou a tomada de decisões sobre os
111
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temas e pessoas a participarem.
Para gravar os episódios do PetCast foi utilizado o StreamYard, que na concepção dos
envolvidos, era o programa que deixaria os episódios com melhor qualidade para o público
alvo. Após a gravação, foram feitos posts para divulgação de cada episódio na página do
Instagram. Conforme cronograma estabelecido no projeto submetido, o episódio 04 será
disponibilizado na data de 21 de junho, o episódio 05 será disponibilizado na data de 28 de
junho. Ou seja, a ideia é que nesse primeiro momento o projeto abarque o primeiro semestre de
2022. Destaca-se ainda, que o projeto terá continuidade ao decorrer do desenvolvimento das
ações do grupo PET ADM. As imagens abaixo ilustram as artes desenvolvidas para os
episódios:

Figura 1: Episódio- Renegociação de dívidas para consumidores superendividados

Fonte: Elaboração própria

Neste primeiro episódio, o convidado foi o Coordenador do Procon de Patos de Minas,

senhor Rafael Godinho, este falou sobre o Projeto de Renegociação de Dívidas para
consumidores superendividados no município de Patos de Minas, sendo estabelecido por meio
de um acordo com o IFTM- Campus Patos de Minas junto ao Núcleo de Apoio aos
Superendividados (NAS). O projeto é uma iniciativa que busca elaborar diagnóstico, ações de
prevenção e propostas de tratamento do superendividamento, com a finalidade de auxiliar e de
orientar superendividados do município sobre como repactuar suas dívidas.

Figura 2: Episódio 02- Economia criativa e inovação: oportunidades e desafios

Fonte: Elaboração própria

No segundo episódio, o convidado foi o prof. Dr Thiago Cavalcante de Souza,
docente da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da
Universidade Federal do Goiás (UFG), campus Goiânia. O professor possui uma larga
experiência em pesquisas na área de inovação e economia criativa, no bate-papo foi
abordado o panorama da Economia Criativa, definição e principais perspectivas do setor no
Brasil.

Figura 3: Episódio 03- O papel do empreendedorismo feminino na sociedade

Fonte: Elaboração própria

No terceiro episódio, a palestrante foi a Regina Teixeira, empresária e atuante em
ações relacionadas à desigualdade de gênero. Na oportunidade, foi tratado da importância do
empreendedorismo feminino, das principais dificuldades ainda encontradas no mercado de
trabalho e dicas para melhorias na qualificação.

Figura 4: Episódio 04- Experiência internacional em Cambridge – Edital Eurotunnel IFTM 2022

Fonte: Elaboração própria

No quarto episódio, a participação foi da petiana Nathane Barbosa, esta tratou da
experiência internacional em Cambridge – Edital Eurotunnel IFTM 2022. A estudante do
curso de Administração foi contemplada com uma bolsa de intercâmbio e ficou em 1º lugar
no processo seletivo. O bate-papo perpassou pelo processo de seleção, principais
dificuldades e dicas para quem almeja viver essa experiência.

Figura 5: Episódio 05- Autoaceitação: um ato de amor com você mesmo

Fonte: Elaboração própria

No quinto episódio, a participação foi do profissional Djalma Moreira, psicólogo e
especialista em Psicologia Clínica e Orientação Profissional. O palestrante tem uma larga
experiência em estudos envolvendo sexualidade e gênero e tem atuado na promoção de ações
que envolvem a temática LGBTQIA +.

CONCLUSÃO

O PetCast teve como objetivo levar conteúdo voltado a administração à sociedade
patense através de Podcast, que são vídeos com conteúdo de curta duração e acessíveis ao
público. Para cada episódio do PETCast foi selecionada uma temática diferente,
possibilitando a ampliação do conhecimento dos extensionistas durante a preparação dos
assuntos levantados.
Destaca-se que o projeto terá continuidade, sendo que a primeira etapa abarcou os
meses de abril a junho de 2022. Todavia, espera-se que o projeto seja renovado, pois está
vinculado ao Programa de Educação Tutorial Institucional (PET ADM), que irá se perdurar
durante o biênio 2022-2023.
No que diz respeito ao aprendizado adquirido, destacam-se: interação com
profissionais; a integração de temáticas atuais com o contexto da Administração e o fomento
da formação continuada e o compartilhamento de conhecimento.
Quanto às principais dificuldades encontradas pelo grupo, podem ser ressaltadas
as seguintes: divisão de tarefas entre os participantes do projeto; disponibilidade e
agendamento de horários com os palestrantes e rever alternativas de alcançar um maior
número de ouvintes. Por fim, constatou-se que o índice de visualização dos episódios ainda
é baixo, sendo necessário a equipe organizar maneiras para conseguir atingir uma maior
quantidade de pessoas interessadas pelo conteúdo, seja através das redes sociais ou algum
tipo de divulgação mais tradicional. Por ser um dos pilares do curso de Administração, o
marketing de PetCast deve ser a parte de maior foco para a continuação e sucesso do projeto.
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