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[Som de pessoas conversando ao fundo]

Irene: oi Cindy! Oi Amanda!

Amanda: Oi Irene!

Cindy: Oi, gente! A universidade tá cheia hoje, né?

Irene: Siiim, é porque tá rolando a mostra de cursos, que é um evento que a gente recebe estudantes

do ensino básico e outras pessoas interessadas em conhecer a universidade, as coisas que a gente tá

produzindo e estudando por aqui.

Amanda: É quando a gente abre nossas salas de aula pro mundo, né?

Irene: Falando nisso, bora pra sala das ciências sociais, que o Mundaréu, o nosso podcast de

antropologia, tá se apresentando pra galera lá!

Cindy: Bora!

[Trilha musical de transição]



BLOCO ÚNICO: Mundaréu e MUNSA

Rai: E aí galera, eu sou a Rai, eu tava ali no estande da atlética do curso, ouvi vocês falando de

podcast. Mas, afinal, que podcast é esse?

Cindy: O nosso podcast é uma parceria entre o Departamento de Antropologia da UnB e o

Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, sendo coordenado pelas professoras

Soraya Fleischer e Daniela Manica.

Amanda: A antropologia faz esse estudo das vivências das pessoas, grupos, comunidades. Olhar,

ouvir e sentir um pouco de outra realidade.

Irene: E no Mundaréu, a gente conversa sobre histórias de pesquisas, junto com as pessoas que

compartilham conhecimentos com a gente, chamadas de “interlocutoras” da pesquisa.

Cindy: Já no Mundo na Sala de Aula, que a gente apelidou carinhosamente de MUNSA, nós

convidamos nossos colegas de curso pra contar como é a vida da estudante de graduação em

Antropologia, desde a entrada na universidade, as possibilidades de projetos, bolsas, movimentos

sociais. É muita coisa que rola, né?

Amanda: Sim, e no MUNSA nós entrevistamos estudantes da UnB e da Unicamp, já que o Mundaréu

é fruto de uma parceria entre essas duas universidades. Na nossa terceira temporada vamos falar

sobre como é a nossa vida universitária e mostrar que é muito legal, mas também nem tudo são

flores.

Rai: Pô, que daora! Eu sei que as aulas presenciais já voltaram, mas, assim, vocês falam um pouco

sobre como foram as aulas na pandemia? Eu queria ouvir mais sobre isso, foi um tempo tão atípico.

[Trilha musical

Irene: Sim, a gente fala. A proposta do Mundaréu é justamente contar histórias e isso é o que não

falta nessa temporada, incluindo as nossas experiências relacionadas à saúde mental durante a

pandemia. E vai ter muita história legal sobre vários outros temas também! Um episódio que eu

estou muito empolgada pra que todes ouçam é sobre as cotas raciais, porque é um tema muito

importante!

Cindy: Nossa, com certeza, ainda mais esse ano, que vai rolar a revisão da lei, que já estava prevista

para quando completasse 10 anos dessa medida, né? Histórias de estudantes cotistas podem

evidenciar como as políticas de ação afirmativa acabam contribuindo pras universidades, pra

produção científica, e ainda tem muito mais pra conquistar.

Amanda: E também vamos falar de projetos de iniciação científica, iniciação à docência, projetos de

extensão, assistência estudantil. São tantos temas legais!



FECHAMENTO: Notícia do lançamento do MUNSA 3

Irene: Então, fica ligada, porque vamos lançar o primeiro episódio no dia 26 de outubro, e aí teremos

um novo episódio por semana. Beleza?

Rai: Beleza, amiga, amei! Cês tão nos principais tocadores, né?

Irene: Sim, e também temos um site, anota aí: https://mundareu.labjor.unicamp.br/ Lá tem uma aba

de “séries” onde você encontra essa nova temporada doMUNSA!

Rai: Ah, já vou ficar pronta pra ouvir o primeiro episódio dessa temporada no dia 26 de outubro,

então!

Vinheta da temporada: “Ode ao Bozo”, de Gatunas.


