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O projeto aqui apresentado surge a partir da compreensão da relevância da marca, 
no ano de 2020, do décimo aniversário da formação de Serviço Social na UFRGS e 
objetiva realizar atividades comemorativas alusivas aos dez anos do curso, 
fundamentadas no projeto ético-politico, voltadas a promover e divulgar a produção e 
apreensão de conhecimento critico, atividades culturais e artísticas, que fomentem 
temáticas relativas ao trabalho das/os assistentes sociais e às políticas sociais que 
lhe são transversais. A realização de atividades de estudo como oficinas, palestras e 
seminários, por meio de articulações entre graduação e pós graduação, voltadas a 
ampliação da democracia e garantia de direitos humanos com ênfase nas lutas 
sociais, possibilita o diálogo com o Programa de Extensão Movimentos Sociais e 
Serviço Social: Mobilização e Formação Política, que tem como intuito articular e agir 
junto aos movimentos sociais da cidade de Porto Alegre. O vínculo ao Programa e 
participação permanente nas atividades desenvolvidas por esse, possibilita a 
discussão e reflexão sobre a função, objetivo e relevância da extensão no processo 
de formação profissional dos estudantes universitários. Essa articulação e 
participação nas atividades do projeto, fazem-me compreender, como caloura de 
Serviço Social em meio a pandemia, que a extensão ressignifica o espaço acadêmico, 
integra os estudantes à comunidade universitária e funciona como via de mão dupla, 
em que universidade e comunidade trocam conhecimento de forma mutua. Dentre as 
atividades do projeto, estão: auxílio às mídias da COMGRAD, durante o período de 
comemoração, e a organização de memorial, através da busca de conteúdo de 
memória oral e fotográfica, por meio de diálogo com docentes, técnicos, discentes e 
egressos/as, da história do curso de Serviço Social na UFRGS.  Por meio dessas, 
estima-se contribuir fundamentalmente para o processo histórico de resgate e registro 
da memória e, principalmente, da identidade do curso na universidade.  

 

 


