
[27655] IX CONGRESSO LATINO AMERICANO INTERDISCIPLINAR   

Coordenador: MÁRCIA CANÇADO FIGUEIREDO 

Integrante da Comissão Coordenadora: DANTE BARONE 

CHRISTIAN BRACKMANN; KATIA CORREA VALENÇA LEANDRO SILVA   

Bolsistas- ISADORA DUARTE; GERALD NUNES 

O IX Congresso Latino Americano Interdisciplinar (IX CLIOA) foi uma ação de 
extensão de abrangência latino-americana, onde tiveram a participação de 
argentinos, uruguaios, chilenos, e paraguaios com apresentação de trabalhos. O evento 
visou discutir temas 
sobre jovens e adolescentes em perspectiva trans, inter e multidisciplinar.  

Foram desenvolvidas várias atividades e, findo o IX CLIOA, tivemos o desafio da 
apresentação de trabalhos interdisciplinaridade com aproximadamente 400 participantes, 
318 trabalhos submetidos para serem apresentados, tanto, na forma oral e/ou pôster 
eletrônico. Para informação, foi colocado um vídeo no Youtube, 
disponibilizado na página da UFRGS: https://www.youtube.com/watch?v=JaQ_jFiVZSk 

A Comissão da extensão IX CLIOA, que promoveu o evento e, que foi composta 
basicamente por acadêmicos bolsista de extensão da UFRGS, voluntários ou não, 
fortaleceu-se de alguma maneira e, querem que ações como esta, continuem para 
contribuir cada vez mais para realizar mudanças transformadoras na sociedade  be-
neficiando jovens e adolescentes.  

 Realmente   as atividades prestadas pelos bolsistas foram intensas, exemplificando  
aqui, as da acadêmica do jornalismo: ... inicialmente as atividades dela deteram-se na 
realização de ofícios de assessoria de imprensa, como mapeamento de mídias impressas 
para divulgação do evento, produção de matérias (releases) também para a divulgação do 
evento, ações direta com a mídia como organização e realização de coletiva de imprensa, 
alimentação da página de rede social (Facebook), entrevistas com os palestrantes para 
publicação em páginas oficiais do congresso, produção de material informativo como 
“News” para divulgação feita pelos patrocinadores e também “Flyers digitais”. Nos dias 
do evento, as atividades da acadêmica estenderam-se a cobertura “full time” das 
atividades (oficinas, palestras, mesas redondas), ao agendamento das atividades a serem 
cobertas pelo fotógrafo e pelo cinegrafista, a orientação dos profissionais de imprensa 
convidados a participarem do evento, a coordenação de coletiva de imprensa, assim como 
orientação da Comissão Organizadora para estas atividades e para entrevistas pré-
agendadas por ela, entrevistas com palestrantes e ao assessoramento de entrevistas dadas 
por estes à mídia presente no evento. Nas atividades específicas como a cerimônia de 
abertura e de encerramento, ela participou da produção dos textos (cerimonial) e na 
orientação dos profissionais que fizeram o ato. Na atividade cultural, também participou 
da orientação dos grupos artísticos a serem apresentados, como na logística do espetáculo. 
Na pós-produção responsabilizou pelos envios dos releases de encerramento para a 
imprensa, assim como a clipagem de materiais publicados por estes. 

Com certeza, a ação de extensão IX Congresso Latino Americano Interdisciplinar, 
contribuiu para a formação acadêmica dos jovens, pois colocou o conhecimento teórico 
que eles vêm adquirindo em seus cursos em prática. Acrescentou também para a vida dos 
jovens acadêmicos uma bagagem cultural, pois teve contato com pessoas de outras 
origens, países e realidades sociais, palestras maravilhosas foram ministradas e, também 

https://www.youtube.com/watch?v=JaQ_jFiVZSk


trocaram experiência, porque muitos apresentaram trabalhos desenvolvidos na UFRGS. 
Conclui-se que, a experiência desta ação IX CLIOA foi enriquecedora tanto para a 
formação pessoal quanto profissional para todos os envolvidos   
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