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A ULBRA E SEU ENTORNO SOCIAL ATRAVÉS DE SEUS EGRESSOS. Clarissa Silveira de Quadros, 
Alessandra Acosta Bicca, Alessandra da trindade Antunes, Cínara Thon Langbehn,, Juliana Barzotto Zomer, Naira 
Maria Webster Coitinho, Lilian Zieger (Departamento de Educação, Unidade São Jerônimo, ULBRA) 
É papel da universidade a interação com a comunidade onde se insere. Ouvimos dos ex-alunos da ULBRA/SJ que o 

povo da Região Carbonífera mudou depois da instalação da Universidade na região, que o zeitgeist é outro, que as relações 
comunitárias se alteraram. Mas nos questionamos: Onde estão nossos ex-alunos? Como estão atuando em seus diferentes campos 
profissionais? E como a ULBRA/SJ influenciou nesta atuação? Através de pesquisa bibliográfica e de campo, buscamos resgatar a 
história da Região Carbonífera do RS, bem como a história da Unidade São Jerônimo da ULBRA e suas influências no entorno 
social, a partir da opinião de seus egressos. Como instrumento para a coleta das opiniões dos ex-alunos, utilizou-se entrevistas. 
Foram entrevistados egressos de todos os cursos e de todas as cidades da Região onde há formados pela ULBRA. Com os dados 
coletados e à luz da bibliografia específica sobre o tema e documentos que contém a história da Universidade, buscamos uma 
reflexão sobre o como e o em que a ULBRA vem influenciando seu entorno social e no que pode continuar favorecendo o 
desenvolvimento da Região Carbonífera. Nos resultados obtidos até o presente momento, constatou-se que a maioria dos egressos, 
afirma que a Universidade mudou suas vidas a nível pessoal e profissional. Muitos pontos são apresentados pelos entrevistados 
como de transformação do entorno social. Quanto às expectativas dos egressos para o futuro da Universidade, indicam cursos de 
pós-graduação que são de seu desejo, bem como, cursos de extensão. Outro fator importante indicado pelos entrevistados, são as 
palestras em escolas da Região e o trabalho desenvolvido pelos estagiários dos diferentes cursos. Ao finalizar-se a pesquisa, os 
resultados serão apresentados à Direção da Universidade e à Comunidade em geral. 
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