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Estrutura
Concepção dialógica de extensão
Os desafios no contexto da pandemia
Os limites e possibilidades das ações
desenvolvidas

Ponto de partida para a retomada
Convivialidade como possibilidade

Concepção dialógica de extensão
(processo histórico)
• Convivialidade e a presencialidade ( sentir o outro)
• Interdisciplinaridade e a interprofissionalidade
• Impacto sobre a formação do estudante ( autonomia
do estudante)
• Interação dialógica , compartilhamento e trocas com
outras formas de construir conhecimento .
Comunicação para além da difusão.
• Indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão (
técnica, ética e estética)

Os desafios da
Pandemia Covid 19
a) Como garantir a
interdisciplinaridade,
interprofissionalidade,
interação dialógica e a
indissociabilidade ensino,
pesquisa e extensão com
ações mediadas por
tecnologias que pela
própria natureza técnica
não são capazes de
alcançar a complexidade
humana? Não são capazes
de garantir uma
comunicação real entre os
sujeitos da aprendizagem.
?

Como chegar aos
diferentes grupos
considerando a
dificuldade de acesso a
mecanismos de
tecnologia da
informação e internet?
Afinal, numa sociedade
desigual como a
brasileira, essas
tecnologias não são
acessíveis a maioria da
população?
b)

Extensão e população
mais vulnerável
Não é uma questão menor a ser referida é relação muito estreita prevista
na legislação educacional Lei 9.394/1996, coloca em seu artigo 43, inciso VII:
“promover a extensão, aberta à participação da população, visando à
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da
pesquisa científica e tecnológica geradas na Instituição”.

O Plano Nacional de Educação, PNE (2014-2024) faz referência que a
orientação das atividades de extensão deve ser às áreas de grande
pertinência social.

Dimensões foram comprometidas no contexto das atividades remotas .
A inclusão digital social é uma realidade muito distante para a população
brasileira. O não acesso a computadores, internet com boa velocidade e o
próprio domínio dessas ferramentas dificultam a participação da sociedade
no processo de interação com a universidade.

Limites e possibilidades
• As dificuldades para se alcançar os grupos mais vulneráveis, não impediram o agir
das Universidades: em tempos de pandemia voltaram-se, fortemente, à
superação da pandemia e à manutenção da vida.

• Eventos foram realizados, projetos e programas foram criados, serviços prestados,
cursos e oficinas realizadas. Houve a criação de fóruns virtuais de debates, de
lives, de programas de rádio e TV, acolhimentos por via telefônica, da produção de
materiais gráficos para a população e na produção de mídias informativas que
pudessem contribuir com a população.
•

Essas ações tentaram garantir a interação dialógica que, em maior ou menor
grau, ocorreu direta ou indiretamente.

• Os pressupostos e a diversificação das práticas extensionistas foram pilares
durante o enfrentamento à pandemia e serviram para desconstruir o discurso de
que as universidades são espaços improdutivos, da balbúrdia, para enfrentar o
negacionismo cientifico, etc.
• Entretanto,
• Obviamente, que não se entra em uma pandemia sem prejuízos de diversas
ordens, cuja vida é o maior valor a se preservar.
• Deste modo, o distanciamento social gerou prejuízos, sim, para as atividades
extensionistas.

Ponto de partida
Não é o mesmo da fase que antecede à pandemia.

Intertício de 2 anos atravessados por perdas de diferentes
ordens:

Vidas a mais importante de todas.

Sonhos, de perspectivas, de pertencimento ao próprio
espaço da universidade que se quer foi ocupado por
muitos dos nossos colegas e muito menos pela
comunidade externa ...

Desafios da retomada
1. Entender a importância e os limites do que
foi feito nestes dois anos.
2. Mapear os grupos vulneráveis e as possíveis
articulações realizadas e não realizadas
3. As consequências da interrupção do processo
vivencial, de comunicação e interação precisa
de tempo para se consolidar

4..Trazer esse diagnóstico para dentro da
universidade como base de dados para a
reflexão e construção de propostas.

Protocolos de
biossegurança
1. manter a atividade extensionista e
exigir a vacinação dos estudantes e
uso de máscaras independente da
legislação geral

2. sensibilizar a comunidade para os
cuidados e medidas sanitárias,
especialmente a vacina .

Potencialidade das ações
de extensão na retomada
A convivialidade como resposta às dores e às perdas decorrentes da pandemia
• Atividades culturais e artísticas como possibilidade de resgate da saúde
mental tão comprometida no contexto do século XX e amplificada no
contexto da pandemia da covid 19
• “A arte nos explica a nossa própria existência e o mundo. Nas manifestações
artísticas, construímos uma identidade enquanto sujeito, enquanto grupo, e
isso provoca uma profunda repercussão na vida das pessoas”.
•
•

Stephanie Dahn Batista, professora do Departamento de Artes e vice-diretora do Setor
de Artes, Comunicação e Design (Sacod) da UFPR,

Existem muitos estudos mostrando que atividades artísticas podem reduzir o
estresse e queixas de saúde, promover funções imunológicas, trazer
benefícios físicos e psicológicos e, portanto, aumentar a qualidade de vida”
•

Lidia Weber, do Departamento de Psicologia e Setor de Educação da UFPR.

• Arte e cultura promovem relacionamentos e aproximam pessoas e
comunidades. Atuam no sentido de dar significado a conceitos
humanos de cada dia. A arte é essencial para a saúde do ser
humano. Por isso existem tantas formas de terapias com arte,
música, dança, teatro, poesia etc.”.
•
•

Lidia Weber, do Departamento de Psicologia e Setor de Educação da UFPR.

