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O Laboratório de Mídia – LABOMÍDIA - constitui-se no mais novo Laboratório didático
implantado no Centro de Desportos/UFSC, tendo iniciado suas atividades em março de
2003 e está localizado no Bloco Novo (bloco 5) do CDS. Tem como propósito contribuir
para a pesquisa, a extensão e o ensino de graduação e de pós-graduação do Centro,
aproximando os docentes e acadêmicos às novas linguagens informacionais, que circulam
no cotidiano educativo. Para tanto, oferece, sem quaisquer custos, suporte e recursos
técnicos para a produção de vídeos didáticos, disponibilizando filmadoras e câmeras
fotográficas digitais, além de contar com uma ilha de edição digital não linear, material
adquirido com apoio do Programa FUNGRAD/UFSC. Atualmente, o acervo do laboratório
já conta com mais de vinte vídeos produzidos por acadêmicos da graduação, pós-graduação
e professores do curso de Educação Física, e mais seis projetos estão em andamento. Este
repertório está constituído de artigos visuais, vídeos didáticos, registros de eventos do CDS
e registros de campo de pesquisas. O laboratório serve ainda como espaço para estudos,
discussões e esclarecimentos sobre temas relacionados à mídia/cultura de movimento, já
abrigando um grupo de estudos denominado “Observatório da Mídia Esportiva”. Presta
auxílios e orientações na utilização dos materiais disponíveis (câmeras filmadoras e
fotográficas) e na elaboração e construção de materiais frente às novas possibilidades de
linguagens midiáticas, através de oficinas e palestras em disciplinas e edição de vídeos.
Conta atualmente com a participação de um Estagiário aluno do curso de Educação Física,
através do Programa de Bolsas de Extensão do DAEx, e de um Servidor TécnicoAdministrativo especializado, cedido pela AGECOM em regime de 20 horas. Nestes 18
meses de funcionamento, temos observado que vem aumentando significativamente a
demanda pela utilização do suporte e dos recursos oferecidos pelo LABOMIDIA, tanto por
acadêmicos e pós-graduandos quanto por professores do CDS. Deste modo, as expectativas
geradas com o surgimento desta nova unidade de apoio didático no CDS parecem estar
sendo plenamente confirmadas quanto às possibilidades de produção regular de materiais
audiovisuais, ampliando-se as novas rotinas informacionais que começam a surgir na
graduação e pós-graduação, no trato com as pesquisas, a extensão e o ensino.
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