
 

 

 
V CONGRESSO DE EXTENSÃO DA AUGM 

 
Tema: "Universidade e sociedade conectadas para o desenvolvimento regional 
sustentável"  
 
Data: 13/9 a 15/9/2021 
 
Local: Universidade Federal de Santa Maria (Santa Maria, Rio Grande do Sul, 
Brasil) 
 
 
Cenários Possíveis 

a) Realização presencial, caso a situação da pandemia esteja controlado e 
seja possível, mas com algumas atividades virtuais para ampliar o 
alcance e possibilitar a participação de mais pessoas; OU 

b) Sem condições sanitárias de realização presencial e, portanto, 
realização virtual da 5ª edição do evento, mantendo a data proposta. 

 
 
Fundamentos do Congresso:  
- retomada do desenvolvimento social e produtivo pós-pandemia e os 
aprendizados adquiridos durante a pandemia que permanecem; 
- inserção social das Universidades e transformação social: a Universidade por 
meio do desenvolvimento sustentável promove a formação, a inovação e a 
criação de novos caminhos; 
- a relação entre extensão, objetivos da agenda 2030 da ONU, “Conferência 
Regional de Córdoba - CRES” e desenvolvimento sustentável; 
- inserção da extensão nos currículos da graduação e seu compromisso com 
as demandas da sociedade; 
- defesa da Universidade pública e o papel da extensão universitária no 
desenvolvimento e implementação de políticas públicas. 
  
 
Programação (estrutura das atividades): 
 

I) Conferência de abertura 
 

II) Três “Mesas Redondas”, sendo uma por turno e organizada pelas 
Comissões Permanentes – CP que integram o Congresso (CP 
Extensão; CP Produção Artística e Cultural; CP Meios e 
Comunicação Universitária) 

 
III) Realização de oficinas (ao todo serão oito e as propostas deverão 

ser enviadas conforme cronograma e em consonância com os 
fundamentos do Congresso) 

 
IV) Trabalhos de campo/dias de campo/ “visitação” a serem 

propostos pela UFSM 
 



 

 

V) Apresentação de trabalhos por eixo temático, conforme descrição 
a seguir e de acordo com o cronograma. 

 

a. Eixo 1: Institucionalização da Extensão Universitária - 
Epistemologias, teorias, conceitos e objetos da extensão; 
Integralidade da extensão, docência e investigação; 
Curricularização da extensão: desafios para o ensino e 
reconhecimento acadêmico; Diálogo e interação com a 
sociedade; História da extensão na América Latina; Gestão da 
extensão, planejamento, avaliação e indicadores; Categorização 
da extensão; Redes interuniversitárias e Internacionalização da 
extensão. 

b. Eixo 2: Produção Artística e Cultural - Arte, corpo e sociedade; 
Patrimônio; Políticas de desenvolvimento artístico e cultural; 
Museu e arquivos; Interculturalidade; Descolonização da 
Universidade; Interdisciplinariedade e transversalidade. 

c. Eixo 3: Desenvolvimento Sustentável, Estado e Sociedade - 
Desenvolvimento rural; Ambiente e educação ambiental; Trabalho 
e novas formas de economia; Política de desenvolvimento no 
âmbito da ciência e tecnologia; Economia social, solidária e 
cooperativismo; Vínculo com o Estado e políticas públicas; 
Vínculo com setor produtivo e serviços; Aportes aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU. 

d. Eixo 4: Fomação de cidadania, direitos humanos e inclusão – 
Educação e Cidadania; Saúde e Cidadania; Direito à cidade; 
Universidade e movimentos sociais; Feminismos, gênero e 
dissidência; Direitos Humanos e memória; Políticas e Educação 
em Direitos Humanos; Voluntariados; Desportes e Cidadania; 
Contextos de cárcere e criminalização; Racismos e migrações; 
Povos originários. 

e. Eixo 5: Comunicação e redes – Articulação entre extensão e 
comunicação; O papel dos meios de comunicação universitária; O 
papel da comunicação na extensão; Inovação em comunicação. 
 

 
VI) Realização de reuniões, com convocatórias de cada 

coordenação: Comissão Permanente de Extensão; Comissão 
Permanente de Produção Artística e Cultural; Comissão 
Permanente de Meios e Comunicação Universitária; Rede de 
Editores de Revistas Científicas de Extensão; Cátedra de Direitos 
Humanos.  
 

VII) Apresentação das publicações do IV Congresso de Extensão 
da AUGM e Lançamento de publicações de extensão (em 
parceria com a Rede de Editores) 

 
VIII) Programação artístico-cultural (a ser proposta pela CP Produção 

Artística e Cultural) 
 



 

 

IX) Conferência de encerramento do V Congresso de Extensão da 
AUGM e de abertura do Seminário de Extensão Universitária da 
Região Sul – SEURS  

 
Observação: Teremos na sequência do V Congresso de Extensão a realização 
do Seminário de Extensão Universitária da Região Sul, nos dias 16 e 17 de 
setembro, dele participam aproximadamente, 30 Instituições de Ensino 
Superior, delas 4 também integram a AUGM: FURG, UFRGS, UFPR, UFSC. 
 
 
Possíveis temáticas das atividades:  
- agenda 2030 (ODS) e os compromissos da extensão universitária; 
- geoparques e desenvolvimento territorial e humano; 
- desenvolvimento sustentável e cidadania; 
- desenvolvimento sustentável e produção cultural; 
- desenvolvimento sustentável e preservação do patrimônio natural e cultural; 
- desenvolvimento sustentável e qualidade de vida da população; 
- desenvolvimento sustentável, políticas públicas e parcerias.  
 
Custos: 
Presencial: sem custos para estudantes; com custos para docentes e técnico-
administrativos em educação (valor a ser definido). 
Em caso do evento ser em ambiente Virtual não terá custos para os 
participantes. 
 
 
Cronograma Preliminar: 
 

Divulgação da Primeira Circular  Novembro de 2020 

Submissão de propostas de oficina Até maio de 2021 

Submissão de trabalhos Até maio de 2021 

Divulgação dos aceites Junho de 2021 

Realização do evento 13 a 15 de setembro de 2021 

 
 
Comitê Internacional de organização  
pela UFSM participam prof. Érico Flores, profa. Vera Lúcia Portinho Vianna, 
prof. Rudiney Soares Pereira, Dra. Jaciele Sell, Profa. Elisângela Mortari, prof. 
Flavi Ferreira Lisboa Filho, Adm. Gabriel Dallaposa 
 
 
 


