
Painéis Temáticos de Extensão – Ijuí 
 

Painel Coordenador (a)  Dia/Turno Sala 
Programa de Educação e Formação de Professores  
Integra a universidade e espaços educativos escolares e não escolares na perspectiva de fomentar suas 
políticas e práticas pela interlocução que estabelecem entre si e pelo compromisso em buscar/construir práticas 
educativas que objetivam qualificar as aprendizagens e contribuir para a qualidade de vida e formação de 
cidadãos autônomos e críticos. 
Tem por objetivos: 
- Contribuir para a qualificação da educação básica na perspectiva de efetivação social do direito universal à 
educação de qualidade, científica e social, de reflexão sobre as práticas e formação, de coordenação 
interinstitucional, de interdisciplinaridade e de interlocução entre os profissionais da Universidade e os 
profissionais da educação; 
- Buscar, pela interação com o campo das práticas, instigar novas pesquisas e a reflexão sobre a formação, 
tendo sempre em vista o seu aprimoramento; 
- Prevenir ou detectar possíveis defasagens entre a formação/aprendizagem oportunizada pela Universidade e 
a sua aplicação/impacto na sociedade; 
- Unir esforços, por meio de ações coletivas, na luta pela qualidade das aprendizagens na escola e nos demais 
espaços educativos, proporcionando processos de formação que garantam a qualidade social da educação, 
comprometida com a autonomia e com a educação dos sujeitos; 
- Constituir espaço interinstitucional para ressignificar e/ou produzir novas pesquisas que possam fomentar os 
programas de formação inicial e continuada de professores, de forma articulada; 
- Assessorar os profissionais de educação em seus esforços de pesquisa-ação em torno de situações-problema 
de seu campo profissional e de sistematização e publicação de experiências bem sucedidas de seu trabalho; 
- Contribuir na implementação de novas políticas para a educação nos diferentes espaços educativos, através 
da formação e da produção de propostas pedagógicas que tenham dimensão local e universal e os sujeitos 
como protagonistas; 
- Instigar a construção da autoria intelectual dos profissionais de educação pela reflexão da prática;  
- Subsidiar os educadores para o diálogo intercultural com estudantes de diferentes identidades culturais, na 
perspectiva de uma convivência cidadã e pacífica. 
 Seu público-alvo compreende:  
- Professores de todos os níveis e modalidades;  
- Crianças, adolescentes e adultos;  
- Família;  
- Pequenos agricultores;  
- Indígenas. 
Suas linhas de ação são:  
– Ensino e aprendizagem; 
- Trânsito e mobilidade urbana; 
- Pedagogia da alternância; 
- Diversidade e Inclusão; 
- Escola, currículo e cultura; 
- Escola e família; 

Iselda Sausen Feil 12/09 (quinta-feira), 
às 13h30 

Sala 
DS03 

 



- Currículo e docência; 
- Infância, sociedade, cultura e escola; 
- Promoção da cidadania.  
Programa de Atenção à Saúde  
Inclui ações de extensão interdisciplinares e articuladas, que visam à promoção, proteção e recuperação da 
saúde e à proposição de modelos de atenção e de inovações tecnológicas que priorizem a melhoria da 
qualidade de vida dos sujeitos em todos os ciclos da vida.  
Seus objetivos são: 
- Promover, junto à comunidade regional, ações interdisciplinares e interinstitucionais de proteção, promoção, 
prevenção e reabilitação no campo da saúde; 
- Identificar, junto à comunidade, de forma interdisciplinar, necessidades relacionadas ao processo 
saúde/doença de sujeitos em diferentes fases do ciclo biológico, e intervir, a partir de um plano terapêutico, 
sobre os fatores determinantes desse processo, de forma individual e coletiva; 
- Desenvolver atividades envolvendo o indivíduo e sua família no intuito de promover hábitos de vida saudáveis 
e adesão a processos terapêuticos;  
– Desenvolver atividades individuais e coletivas no intuito de promover a prevenção de doenças e agravos e 
adesão a atividades de reabilitação física; 
- Desenvolver ações de caráter grupal, junto a indivíduos em condições de saúde semelhantes, e da mesma 
forma a seus familiares, visando favorecer interações e aprendizagem que favoreçam a saúde e o bem-estar de 
indivíduos e populações; 
- Propor e desenvolver novos modelos/tecnologias de atenção à saúde que envolvam a oferta de atendimento 
interdisciplinar e de qualidade aos sujeitos em todos os ciclos da vida, principalmente àqueles com dificuldade 
de acesso aos serviços de saúde por razões socioeconômicas, físico-funcionais ou falta de informação; 
- Interagir com grupos sociais, desencadeando um processo de intercâmbio de saberes que amplie o espaço da 
prática acadêmica, incluindo novos sujeitos sociais e possibilitando a diminuição de agravos à saúde; 
- Refletir e socializar os conhecimentos produzidos reelaborando saberes no envolvimento com grupos sociais 
nas práticas de cuidado humano, articulando as dimensões da extensão, do ensino e da pesquisa; 
- Oportunizar a qualificação dos acadêmicos a partir da inserção em atividades interdisciplinares nos diferentes 
espaços.  
Seu público-alvo indivíduos de diferentes idades que demandem atenção à saúde. E suas linhas de ação são: 
- Planejamento, Cuidado e Educação em Saúde;  
- Produção de novas propostas/tecnologias para a atenção em saúde; 
- Esporte, lazer e saúde. 
- Atenção psicossocial de populações vulneráveis. 
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Programa de Desenvolvimento Regional e Sustentabili dade 
Inclui ações de extensão que promovam o desenvolvimento sustentável a partir de um processo de 
dinamização e equidade socioeconômica e que resulte na melhoria do padrão de vida da sociedade.  
Seus objetivos são: 
- Promover a interação da universidade com a sociedade a partir de ações interdisciplinares no campo do 
desenvolvimento regional sustentável, articulando as dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão; 
- Contribuir para o desenvolvimento regional sustentável através de ações de assessoria, capacitação e apoio 
técnico-científico dirigido aos diferentes agentes sociais; 
- Propor ações de intervenção no processo de desenvolvimento regional e que resultem em mudanças 
estruturais e qualitativas com inclusão social. 
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Seu público-alvo compreende: 
- Instituições públicas e privadas;  
- Movimentos sociais;  
- Entidades representativas da sociedade. 
Suas linhas de ação são: 
- Desenvolvimento social e sustentabilidade; 
- Gestão Social e Desenvolvimento Sustentável; 
- Gestão Pública e Desenvolvimento Sustentável; 
- Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. 
Programa de Direitos Humanos, Cidadania e Desenvolv imento Social  
Inclui ações de extensão que atuam na promoção da cidadania, na afirmação dos direitos humanos, da 
igualdade, da solidariedade e da dignidade da pessoa humana, enquanto valores fundamentais do Estado 
Democrático de Direito.  
Seus objetivos são:  
- Promover a interação da Universidade com a comunidade regional a partir de ações interdisciplinares no 
campo da cidadania, dos direitos humanos e dos movimentos sociais, articulando as dimensões do ensino, da 
pesquisa e da extensão; 
- Contribuir para o desenvolvimento da cidadania, para a efetivação dos direitos fundamentais e para o 
fortalecimento dos movimentos sociais, fomentando debates, entendimentos e práticas que: 
• Promovam vivências éticas e políticas; 
• Afirmem e promovam a igualdade de direitos e de valor aos seres humanos, a pluralidade enquanto 

expressão das diferenças entre as pessoas e os grupos sociais, e a solidariedade enquanto valor fundamental 
que se constrói a partir da adesão à causa do outro, do respeito mútuo e da interlocução entre os sujeitos 
sociais; 

• Favoreçam a compreensão e afirmação da centralidade do trabalho e de seu papel estratégico como 
elemento de inclusão social e como fator civilizador; 

• Auxiliem na emancipação social, na autonomia dos indivíduos e dos grupos sociais subalternos, contribuindo 
para sua organização cooperada e solidária; 

• Promovam vivências alternativas de resolução de conflitos; 
• Contribuam para a promoção dos direitos individuais, sociais e transindividuais e para o acesso à justiça. 
- Garantir espaços de diálogo que permitam a manifestação de demandas comunitárias, visando assegurar 
maior interação colaborativa entre a Universidade e a comunidade; 
- Promover o desenvolvimento de práticas alternativas para a resolução de conflitos junto à comunidade, bem 
como projetos que visam à prevenção dos conflitos, baseados em uma cultura da paz; 
- Fortalecer iniciativas promotoras da inclusão social pela geração de trabalho e renda, qualificação pelo 
trabalho, organização cooperada, trabalho solidário e vivências comunitárias;  
- Promover valores culturais justos e igualitários, suas expressões colaborativas e complementares, bem como 
ações que fortaleçam a organização de movimentos sociais edificantes da ética da igualdade e das diferenças, 
bem como ações que procurem dialogar sobre direitos emergentes e plurais.  
Seu público-alvo compreende: 
- Populações em situação de vulnerabilidade social;  
- Populações em situação de conflito familiar, escolar ou social;  
- Demandantes de acesso à justiça em situação de hipossuficiência. 
Suas linhas de ação são: 
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- Cidadania e direitos humanos; 
- Acesso à justiça e práticas alternativas de resolução de conflitos; 
- Políticas públicas, trabalho e inclusão social; 
- Violência e vulnerabilidade; 
- Multiculturalismo e movimentos sociais.  
Programa de Inovação e Tecn ologia  
Inclui ações de extensão que promovam a criação, promoção e adoção de processos de inovação tecnológica, 
sob o prisma do desenvolvimento socioeconômico sustentável. São objetivos deste programa:  
- Promover a interação da universidade com a sociedade a partir de ações interdisciplinares no campo da 
inovação e da tecnologia articulando as dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão; 
- Contribuir com os processos de inovação tecnológica, com o desenvolvimento e adoção de novos processos, 
novos insumos e produtos, novas formas de organização e abertura de novos mercados; 
- Propor ações de socialização e de adoção de estratégias para a inovação e o desenvolvimento tecnológico 
com a necessária convergência entre os processos de inovação produtiva e a atuação do setor público, com 
ênfase na inclusão social; 
- Propor ações de socialização e de adoção de estratégias para inovação e o desenvolvimento tecnológico, 
voltados à melhoria das condições de vida da sociedade. 
Seu público-alvo compreende: 
- Instituições públicas e privadas;  
- Movimentos sociais;  
- Entidades representativas da sociedade. 
Suas linhas de ação são: 
- Inovação e transferência tecnológica; 
- Inovação e capacitação técnica e gerencial; 
- Inovação e Inclusão social e tecnológica; 
- Inovação e melhoria da qualidade de vida; 
- Inovação tecnológica em saúde e produção animal. 
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