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1. Fundamentos 
A Universidade Latino-americana enfrentada as mudanças recentes 
A América Latina tem enfrentado fortes mudanças no cenário social e político que estão              
enfatizando nossos sistemas democráticos. O avanço da discriminação, do ódio e do racismo se              
opõem às propostas de igualdade e justiça dos movimentos sociais, em especial a onda feminista.               
A educação superior, desafiada por reformas que, em todos os casos, não atendem a critérios               
públicos e que acabam questionando a autonomia universitária, re-imagina e redireciona seu lugar             
estratégico no desenvolvimento de nossos países. 
Este IV Congresso abrirá um espaço para entender o contexto atual, o papel das universidades                

diante dos desafios sociais e sua contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável             
(ODS). 

A inovação da Extensão Universitária e perspetiva do futuro 
O IV Congresso deve avançar além dos diagnósticos e tornar visíveis as diferentes expressões              
avançadas na extensão universitária (transdisciplinar, co-construção de conhecimento, cooperação         
sul-sul, bidirecionalidade, articulação com movimentos sociais, integralidade com ensino e          
pesquisa). A resposta aos desafios do futuro será buscada através de inovações metodológicas,             
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estudos sobre extensão universitária e o esforço para gerenciar, sistematizar e avaliar programas e              
projetos. 

Necesidade de visibilizar a posição desde América Latina 
Após a Conferência Regional sobre Educação Superior (CRES), realizada em Córdoba, em 2018, é              
lançado o desafio de articular uma posição da América Latina ao diálogo com os discursos oficiais                
em face de reuniões subseqüentes. Este IV Congresso deve recolher as lições aprendidas de suas               
versões anteriores, gerando o ponto de referência para versões posteriores. 
Por isso se farão Atas do Congresso, uma Publicacação especial e a geração de uma declaração                 

que recolha os principais aportes. 

Um novo Congresso de Extensão Universitária em Chile 
Após 62 anos da Primeira Conferência Latino-Americana sobre Extensão Universitária e Difusão            
Cultural, realizada em Santiago do Chile, as experiências e os conhecimentos da região são              
reunidos novamente. Embora o sistema de ensino superior chileno seja um dos mais privatizados              
na região, o papel integral da Extensão Universitária permanece aliviado. Exemplos disso são os              
recentes processos de institucionalização dessa função nas universidades públicas e a           
incorporação do vínculo com o meio ambiente como área obrigatória para obtenção do             
credenciamento institucional. A atualização conceitual para formas bidirecionais de vinculação          
institucional com as comunidades e os avanços na avaliação e estabelecimento de indicadores se              
destacam. Este IV Congresso será um espaço ideal para mostrar esses avanços e refletir              
criticamente sobre os desafios da Extensão Universitária em contextos de privatização. 
  

2. Destinatários 
● Acadêmicas, acadêmicos, pesquisadores, pesquisadoras, graduadas e graduados de        

universidades latino-americanas. 
● Estudantes que organizam e participam de projetos e programas de extensão           

universitária. 
● Equipes que lideram projetos e programas de extensão universitária.  
● Equipes que lideram projetos e programas de extensão universitária. 
● Organizações da sociedade civil, movimentos sociais, órgãos públicos e instituições          

vinculadas a programas e projetos universitários. 
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3. Tipos de par 

ticipação: 
 

Conferências, mesa painel y cerimónias: Exposições magistrais com convidados internacionais,          
mesas de painel com vários expositores e expositores, reconhecimento e apresentação de livros. 
  

Ponencias: apresentação de estudos, pesquisas ou sistematização de experiências de extensão           
universitária. Eles serão agrupados em 5 eixos que constituirão grupos de trabalho (descritos mais              
adiante). 
 

Cursos abertos: treinamentos gratuitos realizados por especialistas e referentes de extensão,           
direcionado para estudantes e equipes que lideram projetos e programas. 
 
Reuniões das Comissões Permanentes do AUMM 
: é considerado um espaço para a reunião ordinária da Comissão Permanente de Extensão              
Universitária, Medios e Comunicação Universitária e Produção Artística e Cultural de AUGM. 
 

Eventos culturais: Haverá uma Faixa Cultural que considerará apresentações musicais e teatrais,            
intervenções, performance, entre outros e será informada em uma próxima Circular. 
  

4. Especificações para ponências: 
4.1. Eixos Temáticos para ponências 
As postulações devem estar associadas aos seguintes eixos temáticos. Cada um formará grupos de              
trabalho durante o congresso. 

  

● Eixo 1: Institucionalização da Extensão Universitária.  
Considera: Epistemologias, teorias, conceitos e objetos de extensão; Integralidade de extensão,           
ensino e pesquisa; Curricularização da extensão: desafios para o ensino e aprendizagem e             
reconhecimento acadêmico (hierarquização); Diálogo, participação e bidirecionalidade; História da         
extensão na América Latina; Gestão da extensão, planejamento, formulação e avaliação;           
Categorização de extensões (agentes de extensão); Redes interuniversitárias e internacionalização          
da extensão. 
 

● Eixo 2: Produção artística y cultural. 
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Considera: Arte, corpo e sociedade; Patrimônio; Políticas de desenvolvimento artístico e cultural;            
Museus e arquivos; Interculturalidade; Descolonização da Universidade; Interdisciplinaridade e         
Transversalidade. 
  

● Eixo 3: Desenvolvimento sustentável, Estado e sociedade.  
Considera:  

Desenvolvimento rural; Meio ambiente e educação ambiental; Trabalho e novas formas de            
economia; Política de desenvolvimento no campo da ciência e tecnologia; Economia social,            
solidariedade e cooperativismo; Ligação com o Estado e políticas públicas; Ligação com            
setor produtivo e serviços; Contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento          
Sustentável ONU. 

 

● Eixo 4: Formação da cidadania, direitos humanos e inclusão. 
Considera: Educação; Saúde Habitat social e direito à cidade; Movimentos universitários e sociais;             
Feminismos, gênero e dissidência; Direitos Humanos e memória; Políticas e Educação em Direitos             
Humanos; Voluntários Esportes; Contextos de confinamento e criminalização; Racismos e          
migrações; Povos nativos. 
 

● Eixo 5: Comunicação e redes:  
Considera: Articulação entre extensão e comunicações; O papel dos medios de comunicação            
universitária; O papel da comunicação em extensão; Inovação nas comunicações. 
 

4.2. Diretrizes para ponências 
Os grupos de trabalho serão organizados de acordo com os temas relacionados dentro de cada               
área temática. Cada expositor terá 15 minutos para apresentar seu trabalho. 
Os trabalhos podem ser apresentados em espanhol ou em português e, em primeira instância, um               
resumo de no máximo 500 palavras deve ser enviado, incluindo objetivo, problemas, metodologia,             
resultados e conclusões. O prazo para enviar resumos é 15 de junho. 
  

Resumos de trabalhos devem ser enviados através do seguinte formulário (em construção). 
 

Uma vez que os trabalhos tenham sido avaliados, o Comitê Organizador enviará aos autores a               
confirmação da aceitação, solicitação de revisão ou qualquer outra observação que possa ser             
apresentada. 
 

Em um segundo momento, aceito o resumo, deverá escrever o artigo completo que deve ter entre                
5.000 e 8.000.000 palavras, incluindo notas e bibliografia. 
  

O prazo para envio dos trabalhos completos será 29 de setembro. 
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As ponências devem ser enviadas em Word (.doc) ou open office (.odt) com as seguintes               
informações: nome (s) do (s) autor (es), título do artigo (máximo 20 palavras), instituição de               
pertencimento, eixo temático ao qual Atribuir e e-mail de referência. O arquivo deve ser enviado               
para o seguinte email: 
vexcom@u.uchile.cl 

Se permite un máximo de cinco autores por ponência. 

Em todos os casos, a área delimitada incluirá notas, anexos, referências, bibliografia e elementos              
gráficos. As nomeações devem seguir o estilo de padrões das Associações Americanas de             
Psicologia (APA). A não inclusão desses padrões estará sujeita a revisão. 

5. Atas do IV Congresso de Extensão Universitária AUGM 
 
A publicação das Atas do IV Congresso será preparada a partir das ponências completas, que               
devem atender aos seguintes critérios: 

 

5.1. Formato  
● Tipografia corpor: Arial, 11 pontos. 
● Tipografia Título: Arial, 11 pontos. Negrito 
● espaçamento entre linhas: 1,5 
● Margens: superior e inferior a 3 cm; esquerda e direita 2,5 cm. 
● As imagens fazem parte do texto 

5.2.  Estrutura 
● Resumo 

● Introdução 

● Objetivos 

● Materiais e Métodos 

● Resultados e Discussão 

● Conclusões 

● Bibliografia 

● Financiamento (Se tiver) 

● Agradecimiento (Opcional) 

● El texto completo deve ter entre 5000 e 8000 palabras. 
● As referências bibliográficas: Devem ser seguidas de acordo com os padrões da APA - Sexta                 

edição,      após o corpo do texto e ser escritas no final do documento. 

●  

● O nome do arquivo deve seguir a seguinte estrutura: número de Eixo Temático_             

_apellido_nombres_universidad.doc 

5 
 

mailto:vexcom@u.uchile.cl


 

● Exemplo: 1_Perez_Juan_UniversidadeChile.doc 

 

 

6. Inscrição e cronograma 
A inscrição se realizará através da página web do congresso:  

www.congresoextensionaugm.cl (em construção)  

Custo: 30 dólares americanos 

vagas para estudantes: Para incentivar a participação dos estudantes, o 4º Congresso de Extensão              
da AUGM será gratuito para aqueles que quiserem participar como palestrantes e assistentes. 
  

Calendário Data 
Resumos de ponência 15 de junho 
Ponências completas 29 de septembro 

7. Organização 
● Convocam: 

Associação de Universidades  Grupo Montevidéu (AUGM).  

● Comissão Permanente de Extensão de AUGM.  

● Comissão Permanente de Medios e Comunicação Universitária de AUGM.  

● Comissão Permanente de Produção Artística e Cultural de AUGM. 

Organizam:  
● Universidad de Chile. 
● Universidad de Santiago de Chile. 
● Universidad de Valparaíso. 
● Universidad de Playa Ancha.  

Contato:  
● vexcom@u.uchile.cl 
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