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Comunicação e Extensão na Uergs
A Uergs, tendo em vista os seus objetivos institucionais, sua missão e sua
visão, desenvolve projetos e ações de Extensão que, conforme acentua o Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI), têm “como objetivo promover a interação
transformadora entre a Instituição e a sociedade, integrando as Artes e a Ciência
ao Ensino, à Pesquisa e ao Desenvolvimento Social, com a comunidade
regional, visto que toda atividade de Extensão acadêmica pressupõe uma ação
com a comunidade”.1
A Universidade coloca em prática, portanto, um conceito amplo de
Extensão, seguindo as diretrizes e princípios definidos pela Política Nacional de
Extensão

Universitária

(interação

dialógica,

interdisciplinaridade

e

interprofissionalidade, indissociabilidade entre Pesquisa, Ensino e Extensão,
impacto na formação do estudante e impacto e transformação social) e
assumindo integralmente as seguintes premissas:2
“a) Processo de relação escola-professor-estudante-sociedade passa a ser de
intercâmbio, de interação, de modificação mútua e de complementaridade;
b) Veículo de comunicação permanente com diferentes setores da sociedade,
numa perspectiva contextualizada;
c) Meio de formar profissionais-cidadãos capacitados a antecipar e criar
respostas às questões da sociedade;
d) Alternativa de produção de conhecimento, de aprendizado mútuo e de
realização de ações simultaneamente transformadoras entre a Universidade e
sociedade;
e) Aprendizagem recíproca entre estudantes, professores e sociedade que
ocorre em qualquer espaço e momento, dentro e fora da Universidade;

1

Ver o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), capítulo específico sobre Política de Extensão
Universitária (p.64-67) no link: http://www.uergs.edu.br/pdi
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f) Vivência social, política e profissional dos professores, estudantes e técnico
administrativos por intermédio de uma ação interdisciplinar, interdepartamental
e interinstitucional;
g) Oportunidade para a universidade atuar em comunidades em situação de
vulnerabilidade social e econômica, cumprindo assim seu papel social.”
Para a realização das atividades de Extensão, a Uergs estabelece
parcerias e convênios com outras instituições (universidades, Governo do
Estado, prefeituras municipais, organizações não-governamentais, escolas,
etc.), buscando vincular estritamente este esforço às prioridades locais,
regionais, e do Estado.
A Universidade parte do pressuposto de que o conhecimento e o saber de
maneira geral não são de sua propriedade exclusiva, mas ativos intangíveis
compartilhados com a comunidade que, numa perspectiva democrática, devem
contribuir para a afirmação da cidadania e da inclusão social.
A Uergs reconhece a importância de sua participação e parceria com os
movimentos sociais para que possa consolidar uma ação transformadora e
identificada com as demandas e expectativas das comunidades em que se
insere, potencializando vocações e firmando compromissos para a superação
das desigualdades e o desenvolvimento pessoal e profissional.

1) Comunicação e Extensão
A Uergs entende que existe uma relação saudável de troca entre as
atividades de Comunicação e Extensão e, inspirada nos ensinamentos de Paulo
Freire, julga fundamental que a comunicação da Extensão deve potencializar, ao
mesmo tempo, as instâncias de falar e ouvir, fundando-se no diálogo e no
respeito ao outro.
A Universidade admite que a comunicação da Extensão é realizada por
todos os seus públicos internos, assumidos como protagonistas, e que deve
estar alicerçada em um processo de interação permanente, de modo a garantir
a efetiva participação dos representantes das comunidades na elaboração de
projetos e programas de Extensão.
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A comunicação da Extensão não deve permanecer restrita à divulgação
dos cursos oferecidos à comunidade, mas assumir o conceito abrangente de
Extensão em sua totalidade, com atenção ao debate das grandes questões
contemporâneas, em sua dimensão local, regional, nacional ou internacional
(direitos humanos, sustentabilidade, ética e governança, inovação tecnológica,
empreendedorismo, etc.) e o apoio à consolidação das políticas públicas.
Os canais de relacionamento da Uergs devem, na divulgação das
atividades de Extensão, destacar o processo de interlocução da Universidade
com a sociedade, apresentando resultados concretos e bem-sucedidos de
trabalho coletivo e parceria institucional. Necessitam, sobretudo, deixar claro
que a Extensão não se constitui em um processo unilateral que tem apenas a
Universidade como protagonista, mas que representa um esforço conjunto da
Uergs, seus públicos estratégicos e a sociedade de maneira geral. De forma
enfática, deve destacar que a ação de Extensão promove mudanças
transformadoras em várias dimensões (cultural, social, econômica, profissional,
etc.) e apresentar casos concretos nos quais a Universidade esteve presente.
A comunicação da Extensão deve convocar todos os seus públicos
internos para o exercício pleno de seu trabalho de Extensão, assumido como a
legitimação de seu compromisso com o interesse público e o desenvolvimento
da comunidade.

3

