RESUMO: Esta proposta de extensão é desenvolvida pelo Grupo PET Conexões Políticas Públicas de
Juventude (PET PPJ) da UFRGS. O Grupo tem por objetivo realizar atividades nos três eixos do tripé –
ensino, pesquisa e extensão – proporcionando aos estudantes uma formação que contemple não só a
formação acadêmico-profissional, mas também dê acesso a uma formação mais ampla, abrangente e
diversa. No ano de 2015 o PET PPJ deu início a um ciclo de Seminários Interdisciplinares - Tecendo
Relações Universidade e Sociedade, com o intuito de abrir um campo de diálogo entre discentes, docentes,
movimentos sociais, jovens e comunidade em geral, viabilizando um aprofundamento no debate acerca de
temáticas que envolvem a relação entre a Universidade e Sociedade, especialmente no que se refere às
Ações Afirmativas como políticas públicas no Ensino Superior, acesso e permanência na Universidade. No
I Seminário Interdisciplinar: Redução da Maioridade Penal, realizado em junho de 2015, foi
problematizada a PEC 171/1993, que propunha a redução da maioridade penal para 16 anos. A mesa desse
Seminário foi composta por representantes do Levante Popular da Juventude (LPJ), do SAJU/UFRGS e do
Grupo de Pesquisa em Segurança e Administração de Justiça Penal da PUCRS. O II Seminário
Interdisciplinar: Conferência Livre de Juventude, aconteceu em outubro de 2015, realizado dentro do
contexto da 3ª Conferência Nacional de Juventude. Os temas debatidos estiveram relacionados às formas
de ingresso de estudantes pelo sistema de cotas e às condições de permanência na Universidade, sobretudo
estudantes negros, indígenas e oriundos de escola pública. Integraram a mesa: estudantes da UFRGS, do
LPJ, moradoras da Casa de Estudantes e estudantes indígenas. Ao fim, foi elaborada uma pauta de propostas
que foram enviadas para a etapa Nacional da Conferência, na perspectiva de subsidiar a elaboração do Plano
Nacional de Juventude. O III Seminário Interdisciplinar: Políticas Públicas de Juventude na Educação
Superior, aconteceu em agosto de 2016, e teve como objetivo produzir reflexão sobre as políticas públicas
de juventude e de educação superior e suas repercussões no cenário brasileiro, além de compartilhar
informações e ampliar o debate com relação às diferentes modalidades de ingresso e permanência da
juventude no Ensino Superior. Integraram a mesa pesquisadores da temática, do Observatório de
Juventudes/PUCRS e do LPJ. O III Seminário Interdisciplinar foi uma atividade que envolveu e reuniu
pessoas interessadas no tema, sobretudo vinculada à questão das políticas públicas direcionadas à juventude
e o acesso na Universidade. As abordagens dos painelistas foram significativas, assim como o debate
posterior. Estiveram presentes 23 estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação da UFRGS, bem
como a presença de servidores técnico-administrativos e docentes da UFRGS. A organização do evento foi
satisfatória, podendo aperfeiçoar a estratégia de divulgação incentivando a participação de um número
maior de estudantes da graduação, cotistas, beneficiários das ações afirmativas e interessados na temática.
Considera-se o Seminário Interdisciplinar como atividade central e estratégica para mobilização,
articulação e diálogo do PET PPJ com demais instâncias da UFRGS, por meio de temas e abordagens
relevantes do ponto de vista social e cultural, político e acadêmico.

