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O Laboratório de Imagem e Som do DECIS é uma iniciativa que visa integrar ações
de pesquisa, ensino e extensão ligadas ao uso de recursos orais, audiovisuais e
midiáticos, entendidos tanto como fontes, quanto como meios de veiculação de
conhecimentos sociológicos e historiográficos. São objetivos do LIS: amparar a
realização de projetos de seus pesquisador
imagens de pesquisa voltadas para as identidades sociais; produzir documentários
embasados em pesquisas; divulgar os documentários produzidos para os
participantes e para a comunidade em termos mais amplos, estimu
sua utilização no âmbito pedagógico do ensino público. Os fundamentos teórico
metodológicos do Laboratório são inspirados na chamada História Pública, que 
defende uma produção de conhecimentos 
público, numa perspectiva integrada aos propósitos da extensão universitária.
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O Laboratório de Imagem e Som do DECIS é uma iniciativa que visa integrar ações
extensão ligadas ao uso de recursos orais, audiovisuais e

midiáticos, entendidos tanto como fontes, quanto como meios de veiculação de
conhecimentos sociológicos e historiográficos. São objetivos do LIS: amparar a
realização de projetos de seus pesquisadores; constituir um acervo de entrevistas e
imagens de pesquisa voltadas para as identidades sociais; produzir documentários
embasados em pesquisas; divulgar os documentários produzidos para os

e para a comunidade em termos mais amplos, estimu
âmbito pedagógico do ensino público. Os fundamentos teórico
Laboratório são inspirados na chamada História Pública, que 

de conhecimentos com o público, sobre o público e 
integrada aos propósitos da extensão universitária.

O Laboratório de Imagem e Som do DECIS é uma iniciativa que visa integrar ações 
extensão ligadas ao uso de recursos orais, audiovisuais e 

midiáticos, entendidos tanto como fontes, quanto como meios de veiculação de 
conhecimentos sociológicos e historiográficos. São objetivos do LIS: amparar a 

es; constituir um acervo de entrevistas e 
imagens de pesquisa voltadas para as identidades sociais; produzir documentários 
embasados em pesquisas; divulgar os documentários produzidos para os  

e para a comunidade em termos mais amplos, estimulando ainda a 
âmbito pedagógico do ensino público. Os fundamentos teórico-
Laboratório são inspirados na chamada História Pública, que 

o público e para o 
integrada aos propósitos da extensão universitária.  


