
 

 

Em Rede nº 9, Boletim da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEXT apresenta projetos de extensão que a 

comunidade acadêmica da UNIPAMPA desenvolveu durante o ano de 2019. Nas ações, constata-se a interação e 

comprometimento entre os campi e as comunidades envolvidas. 

O boletim foi organizado a partir das informações fornecidas à PROEXT pelos coordenadores dos projetos, que 

remeteram informações sobre suas atividades com a comunidade e registros fotográficos de momentos marcantes já 

vividos por discentes, docentes, técnicos e membros das comunidades envolvidas. 

Parabéns às equipes executoras dos projetos que estão neste Em Rede! 

E que os projetos aqui apresentados estimulem outras iniciativas de Extensão na UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PAMPA. 

Equipe Proext. 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

Motus - Movimento Literário Digital 

Campus Alegrete 

 

Motus - Movimento Literário Digital é um projeto de extensão da Universidade Federal do Pampa - Campus 

Alegrete, vinculado ao programa de extensão Programa C, que visa intensificar o interesse pela literatura dos 

cidadãos e estudantes; incentivar a produção de obras literárias; selecionar e publicar obras literárias inéditas em 

Língua Portuguesa.  

Para atingir tais objetivos, o projeto organiza e executa um concurso que seleciona contos e poemas para 

compor a revista literária digital Motus. Ao todo, mais de 630 obras foram submetidas nas três edições da Motus e 

esse número tem crescido, demonstrando que o objetivo de incentivar a produção literária tem sido alcançado 

progressivamente, atingindo autores residentes em diferentes estados brasileiros e no exterior. 

O incentivo à leitura é realizado através de publicações e compartilhamentos em redes sociais; por ações 

como a Motus na Escola; e pela participação em eventos, como o 37º Seminário de Extensão Universitária da 

Região Sul (SEURS), em que o vídeo “Motus - espalhando amor através da literatura” 

(https://www.youtube.com/watch?v=b1fdoc0Alw0) foi premiado na categoria Cultura. 

Em 2019, o projeto Motus foi convidado para participar do espaço Arena da Inovação durante a 65ª Feira do 

Livro de Porto Alegre. A programação da Motus envolveu oficina de escrita literária, oficina de escrita e leitura 

acessíveis e o lançamento da Motus #3, com exibição de vídeo com o depoimento de autores.  

As três edições da Motus estão disponíveis gratuitamente na plataforma ISSUU (https://issuu.com/motus-

unipampa) e já foram lidas por mais de 2600 pessoas. Com intuito de ampliar e democratizar o acesso à revista, a 

Motus #3 foi editada de forma a permitir sua leitura por leitores de telas e suas ilustrações receberam texto 

alternativo. A cada nova edição da Motus se renova o desejo de que mais pessoas sejam tocadas pela literatura. 

https://www.youtube.com/watch?v=b1fdoc0Alw0
https://issuu.com/motus-unipampa
https://issuu.com/motus-unipampa


 

 

Clique aqui para ler... 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.unipampa.edu.br/proext/2019/12/09/motus-movimento-literario-digital/


 

Oficinas Plataforma Arduino 

Campus Bagé 

 

A plataforma Arduino compõem-se de um hardware aberto e de um software também aberto, com o 

propósito básico de difundir a automação eletrônica para todas as áreas do conhecimento. Um dos setores 

pioneiros a adotar a plataforma Arduino, foi a de Moda (LilyPad Arduino; http://leahbuechley.com/). A plataforma 

arduino está se difundindo rapidamente no contexto educacional pela sua simplicidade, facilidade e flexibilidade de 

uso, não somente nas áreas de engenharias e exatas, mas também nas de humanas. Os professores Pedro F.T. 

Dorneles, Edson M. Kakuno (Licenciatura em Física do Campus Bagé) têm trabalhado com o Arduino desde 2013. 

Foram desenvolvidas atividades junto às escolas de Bagé e Candiota através do Projeto PIBID-Física-Bagé e do 

programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências. Também foram desenvolvidas várias Oficinas da 

Plataforma Arduino: nos Campi Bagé e de Caçapava do Sul da Unipampa, na URCAMP de Bagé e no 9º. SIEPE. 

As oficinas com até 30 participantes (a equipe executora dispõe de material para até 10 grupos), com duração de 

um período (4 horas). A maior parte das oficinas foram a nível introdutório, composto por uma breve apresentação 

geral da plataforma Arduino, seguido de pequenas práticas. Foram desenvolvidas algumas oficinas a nível 

avançado, como a de controle por PID. Ressalta-se que tanto a organização das oficinas bem como o 

desenvolvimento delas só foi possível devido à colaboração de diversos discentes (Rédi V. dos Santos Rosa – 

Engenheiro de Computação; John W. B. de Araujo – Licenciado em Física; Daniel F. C. Ferrando - Licenciando em 

Física; citando uns poucos dos vários que contribuíram), do TAE Januário Dias Ribeiro, do prof. Luiz Antonio 

Dworakowski, da EEEM Jerônimo Mercio da Silveira (Candiota), dentre outros professores da rede pública. 
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https://sites.unipampa.edu.br/proext/2019/09/02/oficinas-plataforma-arduino/




INTEGRAÇÃO DE SABERES NO TEMPO UNIVERSIDADE DO CURSO DE 

EDUCAÇÃO DO CAMPO - 2019 

Campus Dom Pedrito 

 

O Curso de Educação do Campo – Licenciatura da Unipampa – campus Dom Pedrito trabalha o percurso 

formativo de forma a agregar diferentes visões/saberes. Baseia-se em eixos articuladores que têm a função de 

garantir uma formação com base na transversalidade e a interdisciplinaridade visando formar para docência, 

pesquisa, política e gestão, a transversalidade garante que a formação perpasse todo o percurso curricular 

(UNIPAMPA, 2016). 

Neste sentido, é desafiador desenvolver uma proposta de extensão que, articulada com o ensino e a 

pesquisa, o qual tivesse como foco múltiplas linguagens e experiências junto à comunidade pedritense, exigiu um 

olhar, uma concepção ampla sobre produção do conhecimento.  

Deste modo, compreendendo o papel da curricularização da extensão nos processos de formação de 

professores, bem como o lugar fundamental dos conhecimentos populares na prática da/do docente da educação 

do campo, delineamos uma proposta de “acolhimento do semestre letivo 2019 Verão”, pautada em distintas formas 

de perceber o mundo. 

Nesta perspectiva foram eleitos como objetivos das ações de extensão: (i) proporcionar espaços de 

diálogos sobre diferentes perspectivas na formação de professores; (ii) Trazer outras perspectivas formativas à 

Educação do Campo e (iii) realizar o acolhimento dos estudantes para o semestre letivo 2019 – verão. 

Considerando o regime pedagógico, as diferentes formas de aprender e ensinar e na tentativa de atender 

aos objetivos propostos realizou-se três ações, ao longo dos meses de janeiro e fevereiro de 2019. Assim, houve o 

acolhimento dos acadêmicos, uma palestra “Formação em Educação do Campo” e o evento com o cantor e 

compositor Pedro Munhoz. A construção das atividades se deu em diálogos com a comunidade. 

Com estas ações, formativas teve-se a possibilidade de trabalhar questões sociais que envolvem a 

comunidade local de forma que os discentes ao longo de seu processo de formação foram incentivados a refletir e 

sistematizar suas aprendizagens confrontando teoria e realidade. 
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https://sites.unipampa.edu.br/proext/2019/09/02/integracao-de-saberes-no-tempo-universidade-do-curso-de-educacao-do-campo-2019/




Universidade: do acesso a permanência. 

Campus Itaqui 

 

O projeto “Universidade e Comunidade: Do Acesso à Permanência” possui dois objetivos centrais: 1. 

Contribuir para ampliar o conhecimento da comunidade de Itaqui-RS sobre as práticas exercidas dentro da 

universidade com ênfase nas atividades de extensão, já que segundo Rollember (2005), ao longo dos séculos a 

Universidade passou a assumir papéis sociais cada vez mais marcantes indo além da produção de conhecimento, 

da formação profissional e da atividade de extensão. Desse modo, esta proposta é desenvolvida através de 

atividades na comunidade, em especial nas escolas da rede pública de educação, através de espaços de 

discussões, diálogos e demonstrações do que é desenvolvido na UNIPAMPA.  Trabalhamos de forma didática 

fazendo uso de tecnologias áudio visuais, contextualizando com o aprendizado obtido dentro da instituição por 

intermédio dos docentes da Universidade. Buscamos com isso colaborar para que os futuros estudantes acessem 

mais informações do que lhes aguardam quando estiverem inseridos efetivamente no ensino superior. 

Implementamos isto através da colaboração de professores da rede pública municipal e estadual do município 2. 

Objetivamos também colaborar com o aprendizado na UNIPAMPA, através de atividades internas de extensão 

como minicursos, palestras, oficinas etc., com discentes e docentes. Buscamos com essas atividades colaborar 

para a construção da interdisciplinaridade, ou seja, visando abranger as diversas áreas de conhecimento presentes 

no campus e consequentemente auxiliar para a qualificação do processo de ensino e aprendizagem acadêmica. 

Para isso, são desenvolvidas atividades extracurriculares capazes de colaborar para o aperfeiçoamento das 

normativas do meio acadêmico o qual estamos inseridos, além de buscarmos capacitar intelectualmente os 

estudantes, para que ocorra uma ampliação dos conhecimentos e permanência na Universidade. O projeto 

Universidade: do acesso a permanência é executado por três professores, 11 estudantes e dois Técnicos 

Administrativos em Educação da Unipampa, além de educadores da rede pública estadual de Itaqui. Envolve ao 

todo 300 pessoas, considerando todos os estudantes que participam das atividades formativas. 
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https://sites.unipampa.edu.br/proext/2019/09/02/universidade-do-acesso-a-permanencia/




Centro de Línguas-Jaguarão (CEL) 

Campus Jaguarão 

 

O projeto de extensão Centro de Línguas-Jaguarão (CEL) foi proposto em 2015, com o objetivo de ofertar 

cursos de línguas, em níveis básico, intermediário e avançado: espanhol, alemão, inglês, italiano, francês, 

português para estrangeiros, latim, esperanto e língua brasileira de sinais. Essa oferta é destinada à comunidade de 

Jaguarão/RS/Brasil e Rio Branco/Uruguai, buscando não só promover a inserção da Unipampa junto à comunidade, 

como também fornecer subsídios para pesquisas e projetos de ensino de nossa comunidade acadêmica.  

Atualmente o CEL se encontra em sua terceira edição, sob coordenação das professoras Giane Santos e Jorama 

Stein. No período de 2015/1 a 2019/1, alcançou um público de 881 matriculados, sendo ofertados cerca de 71 

cursos para a comunidade.  Diante dos números expostos, principalmente no que se refere ao número de 

matriculados, podemos tanto verificar o enorme contingente de solicitações para oferta de línguas quanto constatar 

a relevância do trabalho prestado à comunidade. O projeto conta, ainda, com cursos intensivos para fins específicos 

e, recebe, inclusive, solicitações de cursos de língua adequados às necessidades de seus solicitantes. Nos 

próximos anos, algumas metas deverão ser implementadas, como, por exemplo, criação de material didático 

personalizado e estudo dos casos de evasão. 
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https://sites.unipampa.edu.br/proext/2019/09/02/centro-de-linguas-jaguarao-cel/


Projeto Pampeano 

Campus Santana do Livramento 

 

O planejamento do Projeto Pampeano foi iniciado em 2013, com a organização interna e os moldes de 

como seria colocado em prática para a comunidade acadêmica e externa. Entretanto, foi no ano de 2014 que o 

Pampeano iniciou sua primeira edição com uma turma-teste de 35 alunos. A partir de 2015, as vagas ofertadas 

aumentaram para 50. 

O principal objetivo do projeto é dar assistência aos membros da comunidade de Santana do Livramento no 

que tange ao processo de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O público-alvo do projeto é 

a comunidade em vulnerabilidade socioeconômica, a fim de fazer com que este grupo seja contemplado com um 

preparo que facilite a possibilidade de ingresso em um ensino superior público e de qualidade. 

O projeto trabalha com uma equipe voluntária em todos os âmbitos: coordenação, organização e 

professores, totalizando mais de 30 voluntários. São publicados editais para a seleção de cada estrutura do projeto 

e todos os processos seletivos funcionam sob supervisão do professor Rafael Balardim, que é responsável pela 

coordenação geral do projeto. O cursinho oferta preparo para todas as áreas que são cobradas na prova do Enem, 

para isso, trabalha com apostilas digitais criadas e revisadas pelas equipes voluntárias do projeto. O Pampeano é 

totalmente gratuito e faz uso de auxílios da própria universidade. 

Um dos principais objetivos das universidades federais é oferecer serviços que fomentem a evolução dos 

alunos ao mesmo tempo em que auxiliem e promovam o desenvolvimento da comunidade externa, para isso, há a 

necessidade de projetos de extensão – tal qual o Pampeano. Além de desenvolver capacidades pessoais, 

profissionais e culturais nos alunos envolvidos no projeto voluntário, o Pampeano auxilia a comunidade a valorizar a 

educação como principal modo de mudança da sociedade. Para isso, buscou um público-alvo que necessitava de 

auxílio para a entrada na universidade. 

Desde que o projeto iniciou, foram mais de 200 alunos contemplados com vagas no cursinho (intensivo de 

Agosto à Novembro, de segunda-feira à sexta-feira, das 19h às 22h). Destes, mais de 60 conseguiram aprovação 

no ensino superior – público e privado. Além disso, o Pampeano foi indicado à uma premiação no Salão 

Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE) como melhor projeto de extensão. 

Além de todos os resultados supracitados e do caráter social desempenhado pelo projeto, a divulgação do 

trabalho voluntário como algo valorativo para quem participa é de suma importância para a sociedade. A 

comunidade reconhece o esforço desempenhado pelos acadêmicos para fazer com que o projeto se mantenha em 

constante evolução e isso faz com que todos tenham uma troca de experiências extremamente gratificante. 
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TRILHA INTERPRETATIVA “CAMPUS VERDE” 

Campus São Gabriel 



O avanço tecnológico aliado ao grande crescimento industrial e urbano tem distanciado a população da 

natureza, e das percepções que ela pode proporcionar. A Educação Ambiental é uma proposta de 

compartilhamento entre a natureza e os alunos, para isso são necessárias formas didáticas para atrair essa 

integração, e melhorar a fixação dos conhecimentos gerados perante o bem natural. 

 Sobre o projeto: 

A trilha busca subsidiar a sensibilização e integração de seus usuários (visitantes, escolas, universitários, 

professores e técnicos), através da interpretação ambiental e integração dos diferentes projetos do campus de 

forma a promover a conservação e educação ambiental nessa área.  

Atividades desenvolvidas: 

Diversas atividades vem sendo realizadas no espaço da trilha em parceria com diferentes laboratórios e 

cursos. Ademais, existe a possibilidade de utilização desta pela comunidade escolar, por meio de visita guiada, 

necessitando de agendamento prévio. 

Pontos interpretativos: 

Sete pontos interpretativos, devidamente sinalizados e com ações interpretativas vinculadas a temática 

estão sendo trabalhados na trilha: 

Compostagem; 

Botânica Sensorial; 

Agrofloresta; 

Integração; 

Produção de mudas 

Paleontologia; 

Hidrologia. 
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CONTRIBUIÇÕES DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA REALIZADA PELA 
UNIPAMPA NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL JUNTO À COMUNIDADE  

 

Campus Uruguaiana 

 
A UNIPAMPA tem por finalidade precípua a educação superior e a produção de conhecimento filosófico, 

científico, artístico e tecnológico, integradas no ensino, na pesquisa e na extensão.No município de Uruguaiana-RS, 

a quantidade de cães soropositivos para Leishmaniose são preocupantes. Conforme a Vigilância Ambiental em 

Saúde, em 2016 foram positivas 76,96% das amostras testadas para leishmaniose; em 2017 foram 81,52%; em em 

2018 foram 56,92%. Nos últimos anos 72,69% dos animais testados foram positivos para a doença, sendo urgente 

buscar estratégias para orientar a população para identificar, prevenir e combater os fatores de risco, visando 

melhorar a qualidade de vida de todas as espécies e do ambiente. No Brasil, a utilização de plantas constitui-se em 

uma prática cultural muito utilizada na medicina popular. Atualmente seu uso também é reconhecido e promovido 

pelo Ministério da Saúde, através de políticas públicas de governo, como o Programa Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos, através do Sistema Único de Saúde (SUS). Existem plantas bioativas, com potencial de 

repelir insetos transmissores de doenças, como o vetor da leishmaniose, dengue, zika e chikungunya. Neste 

contexto, o cultivo de plantas repelentes nos pátios das casas, empresas e escolas surge como alternativa 

ambientalmente correta de controle dos mosquitos. Plantas bioativas como a citronela dentre outras, tem potencial 

de repelir o transmissor da leishmaniose, da dengue, zika e chikungunya, constituindo uma alternativa simples, 

barata e eficiente, devendo ser incentivada junto à população. Assim, a Unipampa campus Uruguaiana realiza 

periodicamente ações junto à escolas e à comunidade em geral, buscando conscientizar a população quanto à 

gravidade da situação e ao uso de plantas repelentes em benefício da saúde humana e saúde animal, ajudando no 

combate aos mosquitos transmissores de leishmaniose, dengue, zika e chikungunya, melhorando a saúde e a 

qualidade de vida da população local. 
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