
Síntese das discussões



No primeiro dia, o II SIPPE apresentou em dois totens multimídia pôsteres digitais com 
trabalhos científicos e culturais realizados pela comunidade acadêmica da Unisul em 2017.

Cumprindo sua programação, ocorreu também neste dia a palestra sobre os desafios 
contemporâneos das universidades comunitárias, a qual contou com a presença das 
professoras e pesquisadoras atuantes em universidades comunitárias: Dra. Gelta 
Madalena Jonck Pedroso (Univille, Joinville, SC), Dra. Raquel de Mendonça Rosa-Castro 
(Uniso-SP) e Dra. Luciane Spagnol Bordignon (Universidade de Passo Fundo/RS), tendo 
como mediadores o Dr. Luiz Henrique Milani Queriquelli (Unisul/SC) e Msc. Carmelita 
Schulze (Unisul/SC). A palestra foi transmitida via web, via canal do youtube da Unisul, 
simultaneamente.

Nesta palestra, a Dra. Gelta Madalena Jonck Pedroso traçou o contexto histórico da 
pesquisa no país. Segundo ela, atualmente, vivemos na economia do conhecimento e 
esse é o maior recurso das organizações. Gerar conhecimento passa pela pesquisa, que 
deve focar em objetivos maiores: os comunitários, para além de uma visão instrumental 
da pesquisa. Seguindo esse viés, o qual demonstrou ser sustentado por vários autores 
acadêmicos da área, ressaltou a necessidade de a universidade criar canais de 
comunicação com a comunidade para verificar junto a essa quais são suas demandas  
e, assim, direcionar suas pesquisas para atendê-las. 

A Professora Dra. Raquel de Mendonça Rosa-Castro, coordenadora da Comissão de Ética 
em pesquisa da UNISO, de Sorocaba-SP, relatou as atividades de extensão e pesquisa 
que são desenvolvidas com a comunidade do entorno da universidade, as quais ocorrem 
por meio do ensino e via projetos. Ressaltou os eventos científicos de socialização dos 
resultados dessas atividades e os números com que a universidade têm acompanhado 
a sua evolução nas áreas da pesquisa e extensão. Ficou nítido o grande número de 
pessoas da comunidade atendidas por esses projetos.

A Professora Dra. Luciane Spagnol Bordignon centrou sua apresentação nos temas 
Inovação na Educação, Extensão e Desafios para a Universidade comunitária, no âmbito 
da Universidade de Passo Fundo. Na Universidade de Passo Fundo, a extensão tem um 
papel que impulsiona a pesquisa, por meio de programas de pós-graduação e que, por 
sua vez, retroalimenta esses programas na perspectiva da pesquisa.

Ao promover processos de indagação, a extensão desencadeia  

um processo crítico e emancipatório (Calderón, 2011)
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O segundo dia de evento contou com um Fórum de debate para construção de uma 
carta de encaminhamentos práticos em relação à temática do evento, a ser enviada a 
todas as instituições que se fizeram presentes no evento, e com apresentações orais 
que discutiram os papéis da pesquisa e extensão como potencializadoras da missão 
comunitária da universidade.

Os trabalhos apresentados na área de Pesquisa, na modalidade Comunicação oral, 
foram: Um modelo de grupo de estudos: relato de uma promissora experiência - 
Mickhael Erik Alexander Bachmann e Elizeu de Oliveira Santos Sobrinho (Unidavi); 
Relato de Experiência: Núcleo de Incentivo à Pesquisa Júnior – NIP JÚNIOR - Ajudando 
os acadêmicos de Medicina na elaboração de um projeto de Iniciação Científica - 
Karina Valerim Teixeira Remor (Unisul). Já na área da extensão foram apresentados 
os seguintes trabalhos: NEAQUE: (Re)criando outras infâncias - Fernanda Rieg, Eloisa 
Johann, Ana Ponce, Cassiano Barbosa, Letícia de Sousa, Larissa dos Santos, Jessica 
Martins, Rogério Rosa (Unisul); Projeto de Extensão Centro de Referência Profissional - 
Michelle Regina da Natividade, Carolina Bunn Bartilotti, Vanderlei Brasil, Patricia Floriani 
Sachet, Julia de Melo Guimarães, Tainara Jordão, Eloisa Johann, Jéssica Ramos, Amanda 
Scheidt  (Unisul); e, Programa de mentoring - um projeto de extensão direcionado para 
o desenvolvimento e apoio para a criação de novos negócios: da ideia a pré-incubação 
- Jamyne Pagnan Cardoso e Cristiane Dias (Unesc).

O fórum de discussão apresentou importantes encaminhamentos do II SIPPE, 
firmados colaborativamente entre os participantes presentes e as apresentações das 
comunicações orais dos Grupos de Trabalho de Pesquisa e de Extensão, que trouxeram 
experiências riquíssimas e contou com a presença de universidades comunitárias do 
Estado, como a UNIDAVI (Rio do Sul/SC) e a UNESC (Criciúma/SC), além da presença 
da Unisul (Palhoça/SC).

O Fórum foi guiado por três questões: Como as universidades comunitárias podem se 
fazer presentes por meio da pesquisa e da extensão e, assim, transformar a realidade  
das localidades onde atuam? Quais são os limites existentes hoje para que isso 
aconteça? Como transpor esses limites? 
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1. Estabelecer critérios em editais de fomento de pesquisa que prevejam o retorno da 
pesquisa à comunidade pesquisada. Criar a cultura de pesquisa com compromisso 
ético e de impacto social. 

2. Criar mecanismos para “ouvir” as demandas da comunidade no seu entorno, tanto 
para a pesquisa quanto para a extensão. Essa responsabilidade social se estende 
aos polos de educação a distância no país.

3. Facilitar e incentivar a comunicação entre os meios científico/acadêmico e popular.

4. Estabelecer e fomentar a cultura do Pesquisador e Extensionista voluntário, a fim de 
ampliar a participação discente e docente em projetos já existentes e certificar essa 
participação para fins curriculares.

5. Aproximar as instituições de ensino superior dos centros produtivos: polo industrial/
tecnológico.

6. Realizar parcerias entre instituições passíveis de receber projetos de pesquisa e 
extensão.

7. Abrir chamada de editais para empresas mostrarem suas necessidade para IES.

8. Promover ações de extensão no ensino, a fim de familiarizar docentes e discentes 
com essa prática, visando, inclusive, à formação para realização de projetos de 
extensão.

9. Promover eventos científicos de divulgação da pesquisa e da extensão para as 
comunidades e em parcerias com outras universidades comunitárias.

Compromissos e encaminhamentos práticos 
estabelecidos por este fórum: 
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