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RESUMO: Pretendemos continuar as atividades realizadas pelo NoZ Coletivo em redes sociais que,
desde o início de 2019, aproximam a comunidade acadêmica das cidadãs e cidadãos - links para os
canais do NOZ coletivo: https://www.youtube.com/channel/UCzDuS9s24nhybCVw_gPMlrQ ;
https://www.instagram.com/nozcoletivo/ ; @nozcoletivo (instagram) . O “NoZ Coletivo” busca criar
em um ambiente de construção coletiva do conhecimento, interdisciplinar e interproﬁssional. Os
videos e textos são disponibilizados para todos, gratuitamente; as ideias são apresentadas
didaticamente em uma linguagem compreensível para o grande público. Nossa principal frente de
atuação são as redes sociais, aﬁnal elas se constituem como uma espécie de Ágora contemporânea e
ganham cada vez mais importância em um contexto de pandemia. O trabalho possui dois eixos: 1)
produção de conteúdo com base em pesquisas acadêmicas; 2) divulgação e debate desse conteúdo nas
redes sociais por meio da internet para democratizar a produção cientíﬁca. Os videos e textos são
apresentados em diferentes formatos, tais como: 1) NoZ Conversa: um quadro de entrevistas que
recebe pesquisadores, intelectuais, artistas e ﬁguras importante para o debate público; 2) NoZ Política:
vídeos onde comentamos, de uma perspectiva teórica, acontecimentos do hoje; 3) NoZ Curso: visa, em
formato didático, expor elementos importantes dos principais autores contemporâneos; 4) NoZ
Cultura: vídeos onde se comenta a relação entre teoria e as artes; e 5) NoZ Indica: vídeos onde se
comenta uma obra de relevância para o debate teórico.

