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O Programa envolve ações de Extensão com a realização de Oficinas,
Projetos, Cursos (presenciais e em EAD) abrangendo a leitura, a
informação e a acessibilidade propiciando a cidadania e a inclusão social
para a comunidade interna e externa da UFRGS. Como objetivo geral
propiciar espaços, ações e atividades de capacitação para a mediação de
lei tura. Os objet ivos específ icos são: capacitar Bolsistas para
planejamento, realização e avaliação de atividades extensionistas tendo
como público alvo as pessoas da comunidade externa à Universidade;
incentivar a criação e a oferta de ações de extensão propiciando a
inclusão social e informacional e a cidadania por meio de atividades de
leitura para a comunidade além dos muros da Universidade; capacitar os
participantes para a construção de definição de metas progressivas para
identificar as necessidades e eliminar barreiras para a acessibilidade
física, informacional, comunicacional, atitudinal, digital e social
propiciando a cidadania e a inclusão social e propiciar espaços e ações
de leitura, de informação e de acessibilidade para todos. Dentre as ações
e atividades do Programa desenvolvem-se Cursos de Extensão:
Organização de Bibliotecas Escolares em EAD; Bibliotecas Públicas (em
EAD): 1) PROJETO COR@GEM: Atende adolescentes hospitalizados em
isolamento no HCPA-RS, com Fibrose Cística (FC). Visa a inclusão
social, informacional e digital, através da promoção da leitura e da
formação de leitores, no acesso e no uso das TIC e Tecnologias
Assistivas.  2) Projeto de Extensão: BIBLIOTECA PÚBLICA: INCLUSÃO
SOCIAL, INFORMACIONAL E CIDADANIA: Projeto com participação de
Bolsistas Voluntários e Bolsista da PROREXT para a revitalização da
Biblioteca Pública Prof. Romano Reif, em Porto Alegre tendo como
enfoque a inclusão social, a leitura e a cidadania para a comunidade da
Biblioteca Pública. 3) Projeto de Extensão Vivendo Histórias IV: O Projeto
é realizado na Casa Lar do Cego Idoso, em Porto Alegre/RS. As
atividades envolvem a contação de histórias, dinâmicas e interações que
possibilitem aos cegos e idosos a experiência-ação com a leitura além da
interação entre acadêmicos e idosos. 4) CERLIJC - Centro de Referência
de Literatura Infantil e Juvenil. O Programa Leia possui duas Bolsistas de
Extensão da Graduação de Biblioteconomia e de Museologia: Luise
Coutinho Soares (Bibl ioteconomia) e Natál ia Moraes de Mel lo
(Museologia).  Apresentadoras: Bolsistas Luise Coutinho Soares e Natália
Moraes de Mello


