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Introducción 

A Comissão Permanente de Extensão ao realizar sua primeira  reunião anual 
em 2018 apresenta à Secretaria Executiva, Delegados Assessores e Conselho 
de Reitores o plano de trabalho atualizado, dando sequencia a uma série de 
atividades  que objetivam o fortalecimento da extensão universitária no âmbito 
as Universidades Membro. 

01. Objetivos da CP Extensão 

•Promover a institucionalização e o reconhecimento acadêmico da Extensão 
como função constitutiva da Universidade; 

•Dar visibildiade  e colocar em debate permanente a extensão universitária no 
marco das politicas institucionais das universidades, linhas estratégias de 
gestão e perspectivas teóricas e metodológicas que fundamentam a interação 
universidade/sociedade; 

• fomentar a capacitação em extensão no interior da comunidade acadêmica; 

• identificar os interesses, preocupações, temáticas e problemas que podem  
ser comuns nas universidades membros e que exigem abordagens conjuntas; 

 • impulsionar as publicações no campo da extensão universitária. 

02. Plano de trabalho da CP para o período 2017/2019 

2.1. AÇÃO: EXTENSIÓ 2018 - IVCONGRESSO DE EXTENSÃO DA AUGM 



OBJETIVO - debater sobre as políticas de 
extensão e agendas de extensão na 
gestão universitária; 
- promover espaços de debate e 
reflexão sobre o compromisso das 
universidades da região com a 
democracia; 
- socializar experiências  de extensão 

universitária 

DATA: A ser definida na próxima reunião da CP 

DURAÇÃO: 03 dias 

LUGAR: Santiago ( Chile) 

DESTINATÁRIOS Comunidade Acadêmica  e 

institucional das Universidades 

latinoamericanas, estudantes, 

organizações da sociedade civil, 

comunidade 

RESPONSÁVEIS CP Extensão/USACH e UPLA 

 

2.2. AÇÃO: Conferencia Regional de Educação Superior (CRES 2018)  

OBJETIVO - apresentar documento  da Extensão 
Universitária  elaborado a partir do 
debate realizado no Congresso e 
consolidado posteriormente entre os 
integrantes da Comissão Permanente. 

DATA: JUNHO 2018 

DURAÇÃO: 07 dias 

LUGAR: Córdoba, Argentina 

DESTINATÁRIOS Comunidade Acadêmica  e 

institucional das Universidades 

latinoamericanas, estudantes, 

organizações da sociedade civil, 

comunidade 

RESPONSÁVEIS CP Extensão/ Secretaria Executiva 

AUGM 

 

2.3.AÇÃO: Fortalecimiento da participação da CP Extensão nas 

convocatórias das Escolas de Inverno/Verão  

OBJETIVO Incentivar a participação das 



Universidades para que apresentem 

candidaturas a realização de Escolas 

de Inverno/Verão. Na reunião da CP 

no mês de abril foi informado que a 

UNCuyo deberá apresentar proposta 

para realizar nova edição da Escola 

de Verão.  

DATA: de acordo com  a Convocatória 

DURAÇÃO: Não especificada 

LUGAR: Depende da proposta apresentada 

DESTINATÁRIOS comunidade universitária e sociedade 

RESPONSÁVEIS CP Extensão, Secretaria Executiva  e 

Universidades proponentes 

 

 

2.4. AÇÃO: Fortalecer a presença da Extensão Universitária nos Eixos das 

Jornadas de Jovens Investigadores  

OBJETIVO Fazer ampla divulgação das Jornadas 
permitindo que os Jovens 
Investigadores apresentem relatos de  
atividades extensionsitas,  participar 
do processo de avaliação.  

DATA: 16, 17 e 18 de outubro de 2018 em 

Mendoza/UNCuyo 

DURAÇÃO: 03 dias  

LUGAR: Mendoza, Argentina 

DESTINATÁRIOS estudantes das universidades 

membro com o  objetivo de promover 

o relacionamento 

acadêmico/cientifico. São realizadas 

desde 1993 em sedes rotativas entre 

as Universidades membros do Grupo.  

RESPONSÁVEIS Secretaria Executiva AUGM/ 

Universidad Nacional de  Cuyo 

 

2.5. AÇÃO: Incentivar  a participação  de docentes , estudantes  de 

graduação e pós-graduação, administrativos, e gestão em cada uma das  

convocatórias de Escalas, em especial na mobilidade  docente   



OBJETIVO realizar ampla divulgação nas 

universidades e acompanhar os 

processos de participação nas 

Escalas  de acordo com as 

Convocatórias. 

DATA: de acordo com cada Convocatória 

DURAÇÃO: de acordo com cada Convocatória 

LUGAR: de acordo com as agendas 

apresentadas pelas Universidades 

DESTINATÁRIOS docentes, estudantes, gestores e não 

docentes. 

RESPONSÁVEIS Secretaria Executiva 

AUGM/Coordenação CP Extensão 

  

2.6. AÇÃO: Publicação digital da Comissão Permanente de Extensão   

OBJETIVO divulgar as atividades e agenda da 

CP Extensão. A UNL apresentou uma 

proposta de divulgação. Recebeu um 

número reduzido de informações e foi 

reiterada a solicitação para a primeira 

publicação digital da CP. Ficou 

definida a realização de uma ficha 

digital como novos prazos 

DATA: permanente 

DURAÇÃO: indefinida 

LUGAR: indefinido 

DESTINATÁRIOS Integrantes da Extensão Universitária 

das Universidades membros 

RESPONSÁVEIS Coordenação CP Extensão/UNL 

 

2.7. AÇÃO: Cátedra de Dereitos Humanos de AUGM  

OBJETIVO Acompanhar a constituição da uma 

Catedra Livre e Itinerante de Direitos 

Humanos. Foi solicitado que os 

envolvidos apresentem um 

documento formal de  constituição da 

Catedra durante a reunião da CP em 



Santa Fé. 

DATA: Próxima reunbião CP 

DURAÇÃO: durante a reunião 

LUGAR: Santa Fé 

DESTINATÁRIOS Membros da CP e Comunidades 

RESPONSÁVEIS UDElar/UNL/La Plata/UMSA/Unicamp 

 

 

2.8. Açao: Saúde Mental e Comunitária  

OBJETIVO Receber  documento sobre as ações 

do grupo de trabalho 

DATA: Próxima reunião CP 

DURAÇÃO: durante reunião CP 

LUGAR:  

DESTINATÁRIOS membros da CP para apreciação 

RESPONSÁVEIS UNLP 

 

 

29. Açao: Grupo de Trabalho de Discapacidad  OBS: Apresentou todos os 

documentos e foi encaminhado para se transformar em Comitê 

Acadêmico 

OBJETIVO Acompanhar a atuação do Grupo de 

trabalho e solicitar que, de acordo 

com os avanços a serem 

apresentados  na reunião da CP de 

Extensão em Santa Fé, a CP 

solicitará  à Secretaria Executiva que  

o referido grupo se transforme em 

Comitê Acadêmico ou Núcleo. 

DATA: 09 de setembro de 2017 

DURAÇÃO: durante reunião CP 

LUGAR: Santa Fé  

DESTINATÁRIOS membros CP 



RESPONSÁVEIS Grupo de trabalho 

 

2.10. Açao: XIV Congresso de Extensão da ULEU e JEM 

OBJETIVO Representar a CP Extensão nos 
Congressos da União 
Latinoamericana de Extensão: XIV 
Congreso de Extensión de la ULEU 
en Nicaragua no mês de junho de 
2017  e  em 2019  em Ciudad del 
Leste, Paraguai 

DATA:  5 a 9 de Junho de 2017 

DURAÇÃO: 05 dias 

LUGAR: Managua 

DESTINATÁRIOS Integrantes da ULEU e participantes 

do Congresso 

RESPONSÁVEIS Coordenação CP Extensão 

 

 

3. Objetivos e metas divididas por ano  

 

 

 

 

 

2017 

01. AÇÃO: EXTENSIÓ 2017 - III 

CONGRESSO DE EXTENSÃO DA 

AUGM 

02.Açao: XIV Congresso de Extensão 

da ULEU  

03. AÇÃO: Cátedra de Dereitos 

Humanos de AUGM  

04. Açao: Saúde Mental e 

Comunitária  

05. Açao: Grupo de Trabalho de 

Discapacidad   

06. Preparação documento 

Conferencia Regional de Educação 

Superior (CRES 2018)  

STATUS: Concluido 

 

2018 

01. Conferencia Regional de 

Educação Superior (CRES 2018)  



02. Preparação IV Congresso 

Extensão AUGM 

STATUS: em andamento 

 

 

 

 

 

 

permanente 

01.AÇÃO: Fortalecimiento da 

participação da CP Extensão nas 

convocatórias das Escolas de 

Inverno/Verão  

02. AÇÃO: Fortalecer a presença da 

Extensão Universitária nos Eixos das 

Jornadas de Jovens Investigadores  

03. AÇÃO: Incentivar  a participação  

de docentes , estudantes  de 

graduação e pós-graduação, 

administrativos, e gestão em cada 

uma das  convocatórias de Escalas, 

em especial na mobilidade  docente    

04. AÇÃO: Publicação digital da 

Comissão Permanente de Extensão   

STATUS: em andamento 

 

 

 

 

 

 

 

 


