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O Ensino, a Pesquisa e a Extensão constituem as dimensões que
identif icam o ser da Universidade, expressando a identidade e
compromisso político desta no que se refere ao seu fazer essencial -
possibilitar o acesso à produção e à socialização do conhecimento, em
estreita vinculação com a realidade. A Universidade Federal do Pampa,
Campus de Sant´Ana do Livramento, em suas intervenções de Extensão,
considera esta como um processo de construção interat iva do
conhecimento, um espaço privilegiado de relação teoria - prática e fonte
de subsídios para a pesquisa e para a reestruturação do ensino,
procurando mediar as relações da Universidade com a comunidade. A
construção da autonomia dos/pelos sujeitos que edificam, tanto a
Universidade como a região, resguardando-se a identidade sócio-cultural
de cada um, tem sido objetivo maior que orienta as ações do Campus,
em especial no desempenho das atividades de Extensão. A ação de
extensão 'Trote Consciente' teve por objetivo principal recepcionar os
calouros dos cursos de Administração e Tecnólogo em Gestão Pública na
UNIPAMPA de uma forma que envolvesse toda a comunidade acadêmica
e local. As atividades foram pensadas em conjunto pelos professores,
acadêmicos do Centro Acadêmico e pessoas da comunidade local. A
atividade foi desenvolvida procurando cumprir um papel importante que é
ambientar os novos acadêmicos à Universidade e ao mesmo tempo
possibilitar uma integração com o 'veteranos' e com a comunidade local.
As atividades foram desenvolvidas buscando fornecer as informações
necessárias aos novos acadêmicos, tal como a estrutura do campus, a
história da Universidade, a estrutura do seu curso, os direitos e deveres
como acadêmico,  ou se ja ,  um panorama gera l  daqui lo  que a
Universidade lhes oferece desde estrutura de ensino, pesquisa e
extensão. As atividades envolveram também momentos de descontração,
com dinâmicas de grupo, que foram coordenados pelos docentes em
conjunto com os acadêmicos 'veteranos', buscando a interação entre
eles, cada um podendo dizer um pouco de suas expectativas com esse
novo momento de suas vidas. O 'Trote Consciente' foi pensado para
evitar o popular e desagradável trote. A primeira idéia é sempre banir
qualquer iniciat iva desse t ipo, no entanto, se procurou discutir
previamente com os docentes e centro acadêmico uma forma de
comemorar este momento e ao mesmo tempo desenvolver alguma ação
que pudesse ser lembrada pelos novos acadêmicos, como um momento
de alegria, de confraternização com os novos colegas e principalmente



construtivo. Nesse intuito, o 'Trote Consciente' foi articulado pensando em
duas frentes: uma ambiental e outra social. A ação ambiental foi
articulada com a Secretaria de Agricultura do município de Sant´Ana de
Livramento-RS que conseguiu disponibilizar 50 mudas de árvores e
indicar o local, junto ao Lago Batuva, para o referido plantio. Já a ação
social foi subdividida em duas, uma de doação de sangue, articulada com
o Hemocentro da cidade e outra de recolhimento de gêneros alimentícios
que seriam doados ao Clube de Mães Nossa Senhora Aparecida, do
Bairro São Paulo de Sant´Ana do Livramento, que fornece educação e
alimentação a 80 crianças carentes daquele bairro. Ressaltasse que
todas as ações foram construídas pelos professores e acadêmicos do
Centro Acadêmico e propostas aos calouros, que puderam se dedicar
aquelas ações que mais lhe estimulava. Os resultados foram o plantio de
todas as 50 mudas no Lago Batuva, com a orientação dos técnicos da
Secretaria da Agricultura e apoio dos acadêmicos do Centro Acadêmico e
dos professores. Esta atividade foi avaliada como excelente, pois os
acadêmicos, na sua grande maioria, nunca haviam plantado uma árvore,
fazendo florescer neles uma visão ambiental de que cada um fazendo a
sua parte possibilitará um mundo menos poluído e um lugar mais feliz
para se viver. A doação de sangue também foi um momento muito
especial, pois puderam exercitar o espírito voluntário, de ajuda ao
próximo, um ato único, que pode salvar vidas. Foram 20 acadêmicos,
veteranos e calouros, além de professores, que se propuseram de forma
voluntária a realizar a doação de sangue. A arrecadação de alimentos
não-perecíveis, resultou em 210 Kg de alimentos, entre massas, arroz,
feijão, farinha de trigo e milho, óleo de soja, entre outros, que foram
doados a entidade social Clube de Mães Nossa Senhora Aparecida,
localizada no Bairro São Paulo em Sant´Ana do Livramento. A entrega foi
realizada em um dia da semana, momento que estavam com as
atividades em andamento de educação e preparação do lanche da tarde
para as cerca de 80 crianças que são atendidas, possibilitando ver de
perto as dificuldades que enfrentam, e o quanto a Universidade pode
fazer para articular uma melhor gestão e captação de recursos. Foi um
momento mágico, onde todos puderam ver nos olhos das crianças e dos
voluntários, o olhar de alegria pela ajuda recebida e a esperança de dias
melhores. Além destes resultados quantitativos, foi possível perceber nos
acadêmicos, professores e comunidade local envolvida, um sentimento
de solidariedade, cooperação e respeito ao próximo e ao meio ambiente.
Conclui-se que tal ação, que caracteriza-se como extensão, no entanto,
dissociada do ensino e da pesquisa, pois proporcionou atender os
objetivos pedagógicos de recepção e instigou acadêmicos e professores
a desenvolverem suas pesquisas nos ambientes que a Universidade
esteve, foi de total satisfação de todos os envolvidos, tanto que no
segundo semestre tal atividade será melhorada e replicada.


