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Introdução: O projeto ”Cinema comentado: Na Estrada” é uma parceria do Unileste
com a Cenibra - Celulose Nipo Brasileira e vem sendo desenvolvido há seis anos com
grande sucesso de público.
Ele consiste na exibição em escolas e praças de vídeos e filmes nas comunidades onde
a Cenibra atua (como Sardoá, Bela Vista, Peçanha, Bugre, Sem Peixe, entre outras).
Seu objetivo é, através da exibição de filmes seguida de debates, levantar
questionamentos e
conscientizar a população (trabalhadores e estudantes) destes lugares acerca de temas
como meio ambiente, relacionamentos familiares, cidadania, drogas e higiene.
Objetivo: Promover a democratização do conhecimento através do cinema, reforçando
a interação entre universidade e comunidade. Com a exibição de filmes nas escolas e
comunidades da região, o projeto prevê a discussão de  temáticas importantes que
colaborem para a reflexão no âmbito da cidadania, meio ambiente e identidade
cultural. Metodologia: Como demonstração das atividades desenvolvidas no projeto
CINEMA COMENTADO: NA ESTRADA, optamos por fazer a exibição de um curta
metragem durante a 3a Semana de Extensão, com a participação dos alunos envolvidos
no projeto e aberto a toda a comunidade participante da Semana de Iniciação Cientifica
e de Extensão. Resultados: Os resultados ainda não podem ser aferidos com precisam
pois o projeto \\\"Cinema Comentado: na estrada\\\" ainda está em andamento.
Realizamos algumas sessões (05, de uma série de 20) e já agendamenos retorno a
algumas comunidades visitadas. Além do filme exibido, propomos a realização de um
concurso de redação ou cartazes nas escolas como forma de se aprofundar as questões
levantadas nos filmes que são apresentados. Conclusão:  projeto ainda está em
andamento e só deve terminar com a realização da vigésima exibição de filmes,
proposta, inicialmente, para início dedezembro (uma vz que o projeto só teve início no
final de junho). Este é o quinto ano do projeto e sempre tem tido bons resultados.
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