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 As Rodas de Conversa da Extensão são ações realizadas no âmbito do Fórum 

Extensão Conta, subevento da Jornada Acadêmica Integrada da UFSM (JAI). As Rodas 

realizadas em 2016 reuniram a comunidade acadêmica, especialmente 

coordenadores(as) e bolsistas de ações de extensão, bem como a comunidade externa e 

extensionistas em geral, para discutir a extensão praticada na UFSM. No ano de 2017, a 

proposta é repetir a experiência das Rodas tendo como foco os públicos-alvo das ações 

de extensão, com o objetivo de propiciar a interdisciplinaridade e as trocas entre 

extensionistas de diferentes áreas. 

 

POR QUE CONVERSAR SOBRE EXTENSÃO? 

 Considerando-se a extensão como "processo educativo, cultural e científico que 

articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora 

entre Universidade e Sociedade" (Política de Extensão da UFSM, 2008, p. 2), entende-se 

que a extensão precisa ser repensada e redimensionada, de modo que um dia possa se 

verificar, na prática, o que se afirma, em tese, nos documentos da instituição. Essa 

discussão, aliás, está prevista na Política de Extensão da UFSM, que apresenta, entre os 

objetivos específicos da extensão universitária, o estabelecimento de fóruns internos e 

externos de discussão e proposição, bem como a realização anual de um evento "voltado 

à troca de experiências, avaliação e interação, com a participação das comunidades 

interna e externa" (2008, p.16). 

 Tendo isso em conta, a Pró-Reitoria de Extensão vem envidando esforços no 

sentido de promover esses espaços de discussão, tais como as Rodas de Conversa 

sobre Extensão, que se realizam no âmbito do Fórum Extensão Conta, subevento da 

Jornada Acadêmica Integrada da UFSM. Dessa forma, além de apresentar seus projetos 

por meio de comunicações orais ou pôsteres, os extensionistas da UFSM têm a 

oportunidade de compartilhar experiências com outros agentes de extensão e refletir 

sobre as questões que permeiam suas atividades, problematizar seus pressupostos, além 

de avaliar os resultados que vêm sendo atingidos por meio de ações de extensão desta 

universidade. 

 

OBJETIVOS DAS RODAS 

Geral: Socializar, discutir e fomentar ações de extensão na UFSM. 

Específicos:  

 reunir coordenadores(as) de projetos e estudantes para socializar experiências na 

extensão; 

 discutir as questões concernentes à extensão praticada na UFSM; 

 evidenciar desafios e potencialidades da extensão universitária; 

 problematizar o conceito de extensão universitária; 

 destacar a importância da extensão na formação dos estudantes; 

 estimular ações interdisciplinares e trocas entre extensionistas de diferentes áreas. 

 



PÚBLICO-ALVO 

 A atividade é aberta a toda a comunidade acadêmica, especialmente 

coordenadores(as) e bolsistas de projetos e programas de extensão, bem como à 

comunidade externa e agentes de extensão em geral. 

 

DINÂMICA DAS RODAS 

 A comunidade interna e externa à UFSM e especialmente coordenadores(as) de 

ações de extensão são convidados a comparecer, junto com seus bolsistas, para 

apresentar seus projetos e situá-los dentro da problemática a ser discutida, tendo como 

ponto de partida os desafios colocados pelo público-alvo das ações de extensão. A 

proposta visa à partilha de experiências de pesquisadores/extensionistas de diferentes 

áreas do conhecimento que atuam junto aos mesmos públicos, no intuito de estimular 

possíveis parcerias e ações interdisciplinares. Estão previstas nove Rodas de Conversa, 

que se realizarão ao longo da JAI, no período de 23 a 27 de outubro de 2017, todas no 

Prédio 74C.  

 

PROGRAMAÇÃO PRÉVIA* 

(*Sujeita a alterações) 
 

Dia Horário Temática da Roda Sala 

23/out. - segunda 14h-16h Temática aberta 4428 

24/out. - terça 9h-12h A extensão junto a alunos da educação básica 4322 

24/out. - terça 14h-16h A extensão junto a professores da rede pública 4322 

24/out. - terça 14h-16h Temática aberta 4428 

25/out. - quarta 9h-12h A extensão junto a idosos e/ou usuários do serviço de saúde 4322 

25/out. - quarta 14h-16h A extensão junto a pessoas com necessidades especiais 4322 

26/out. - quinta 9h-12h A extensão junto a grupos em vulnerabilidade social 4322 

26/out. - quinta 14h-16h A extensão junto a grupos étnico-raciais 4322 

27/out. - sexta 14h-16h A extensão junto a trabalhadores/moradores do meio rural 4428 

 

 

CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO 

Os participantes que comparecerem às Rodas de Conversa terão direito a 

certificado específico, a ser emitido pela Pró-Reitoria de Extensão, com carga horária 

equivalente à participação efetiva.  

Para alunos do curso de Formação em Extensão Universitária, a participação 

em pelo menos uma Roda de Conversa é obrigatória para assegurar a certificação de 

conclusão do curso, pois as Rodas de Conversa valerão como atividade presencial do 

referido curso. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Socialização e discussão das ações de extensão realizadas na UFSM; 

 Fomento da interdisciplinaridade e  

 Ressignificação das práticas extensionistas da UFSM. 


