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Coordenado pelo Departamento de Educação e Desenvolvimento Social (DEDS) da Pró-Reitoria de Extensão, o 

Programa Convivências propõe um encontro de saberes entre a Universidade e a sociedade, através de uma 

metodologia participativa onde atuam estudantes de graduação, professores e técnico-administrativos da UFRGS, 

que têm a oportunidade de conviver junto a comunidades rurais ou urbanas, durante o recesso escolar, objetivando 

estabelecer um modo de conhecimento de si e do outro através da imersão nessas realidades, experimentando de 

perto como estas dão conta do manejo da sua cultura frente às exigências da sociedade moderno-contemporânea, 

bem como desenvolver ações educativas, culturais e científicas articulando o ensino, a pesquisa e a extensão. 

 

A proposta de participar da Mostra Interativa visa, a partir de uma exposição de fotos e da promoção de diálogo 

entre a comunidade acadêmica, lideranças comunitárias da Lomba do Pinheiro e quilombolas do Limoeiro do 

Bacopari, registrar a memória dessa ação de extensão, divulgar a proposta aos ingressantes na academia e 

possibilitar espaço e voz para essas comunidades que nos receberam na edição de inverno do Convivências.  

 

Esta ação de Extensão é promovida pelo DEDS desde 1996, onde, a partir dos recursos da interdisciplinaridade, 

indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão, articulação de projetos, troca de saberes e convivência 

pedagógica, tem-se a possibilidade de promover a cooperação dialógica e estimular a atuação ativa dos estudantes e 

dos membros da comunidade, com vistas à promoção do protagonismo político destes atores frente à realidade 

social. 

 

Para realização do Programa é realizada uma chamada de projetos para que coordenadores de ações de extensão 

participem. Da mesma forma, é feita uma chamada para estudantes de graduação, que são selecionados levando-se 

em consideração a interdisciplinaridade e manifestação de intenções. Os participantes passam por uma formação 

para orientações conceituais e sobre comportamento. No final do Convivências, todos fazem uma sistematização 

escrita, visando uma reflexão sobre a experiência e a relação da mesma com sua formação acadêmica. 

 

Na edição passada, o Convivências contou com a participação de técnicos e docentes, bolsistas do DEDS, 15 

estudantes selecionados para o Programa e 15 estudantes vinculados ao Grupo de Brincantes do Paralelo 30. A ação 

desenvolveu-se com duas comunidades: Lomba do Pinheiro e Quilombo do Limoeiro do Bacopari em Palmares do 

Sul. Na primeira, tivemos oportunidade de conhecer um dos maiores bairros de Porto Alegre, onde grande parte de 

seus moradores são oriundos de zonas rurais do Estado e criam alternativas para a solução dos problemas que o 

poder público, a exemplo de outras áreas periféricas, não dá conta. Participamos de experiências como hortas 

comunitárias e espaços de convivências, de promoção de saúde, geração de renda e atendimento a crianças em 

situação de vulnerabilidade.  

 

Na comunidade quilombola, convivemos com o meio rural e suas particularidades como as diferenças de ritmos, de 

relações, de organização frente às políticas de reconhecimento dessas comunidades com seus avanços e deficiências.  

 

 

 

 


