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Peças de teatro têm grande capacidade de levar conhecimento, diversão e
sociedade. O teatro também estimula a reflexão e a 
ensinamentos e troca mútua de conhecimentos entre o público e
tempo, o papel da Universidade é, comumente, uma
que a Universidade nem sempre consegue
para uma imagem duvidosa diante da
Programa de Extensão “Pitadas de
para aproximar a Universidade
teatro de Sete Lagoas, o Programa objetiva aferir a percepção do público sobre o 
papel da Universidade, interagir e levar a este público questões científicas atuais e
suas aplicações com o uso de cenas teatrais antes da execução de peças de
Ao mesmo tempo, por meio de
obterá a percepção das pessoas sobre a Universidade e a levará à
intencionando a melhora de tal percepção e influenciar a academia
destas pessoas. Espera-se, portanto, melhorar o
respeito da Universidade e da Universidade a
suas relações e o respeito mútuo.
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Peças de teatro têm grande capacidade de levar conhecimento, diversão e
sociedade. O teatro também estimula a reflexão e a transformação,
ensinamentos e troca mútua de conhecimentos entre o público e atores. Ao mesmo 
tempo, o papel da Universidade é, comumente, uma incógnita para a sociedade já 
que a Universidade nem sempre consegue difundir os seus propósitos contrib
para uma imagem duvidosa diante da sociedade. À luz destas questões, o 
Programa de Extensão “Pitadas de Ciência” utilizará o teatro como um mecanismo 
para aproximar a Universidade e a sociedade. Interagindo com duas companhias de 

Programa objetiva aferir a percepção do público sobre o 
Universidade, interagir e levar a este público questões científicas atuais e

suas aplicações com o uso de cenas teatrais antes da execução de peças de
Ao mesmo tempo, por meio de rodas de conversa após as peças, o
obterá a percepção das pessoas sobre a Universidade e a levará à
intencionando a melhora de tal percepção e influenciar a academia

se, portanto, melhorar o entendimento da sociedade à 
respeito da Universidade e da Universidade a respeito da sociedade, incrementando 
suas relações e o respeito mútuo.  

Peças de teatro têm grande capacidade de levar conhecimento, diversão e cultura à 
transformação, por seus 

atores. Ao mesmo 
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difundir os seus propósitos contribuindo 
sociedade. À luz destas questões, o 
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Programa objetiva aferir a percepção do público sobre o 
Universidade, interagir e levar a este público questões científicas atuais e 

suas aplicações com o uso de cenas teatrais antes da execução de peças de teatro. 
rodas de conversa após as peças, o Programa 

obterá a percepção das pessoas sobre a Universidade e a levará à academia, 
intencionando a melhora de tal percepção e influenciar a academia com os anseios 

mento da sociedade à 
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