
Proposta “Por uma CCEx Engajadora e  Vibrante”

Professores Eduardo de Lima Caldas e Jorge Machado

Caras e caros colegas,

Por meio deste documento, como candidatos a presidente e a vice-presidente, vimos apresentar nossas
propostas para uma política de Extensão da Escola. 

Entendemos que a Extensão expressa, antes de mais nada, a interface mais direta da universidade com a
comunidade.

A extensão, reúne profissionais e ações nas mais diversas áreas, podendo com isso dar vazão a qualquer
atividade no campo de pesquisa, docência, experiência, e mesmo estágio, que os colegas desempenham
ou aspiram tornar projeto.  Nesse sentido, a extensão expressa a liberdade criativa, a inovação e o
know-how de nossa comunidade. Se externamente constitui elemento-chave da função social da
universidade, é também um campo de construção de conhecimento por meio da troca de saberes,
experimentação  e  laboratório  onde  é  possível  mobilizar  nossos  talentos  e  experiências
profissionais.

No entanto, na prática, ao invés de um tripé equânime, a extensão acaba por ser o pé mais fraco, mais
frágil,  mais  débil,  mais  curto da universidade e muitas  vezes,  desempenhando um papel  de pouca
expressão e com pouco reconhecimento nos sistemas de avaliação. A falta de incentivo torna a extensão
pouco interessante e reduz seu impacto social. Ademais, embora existam muitos projetos interessantes,
a visibilidade segue sendo muito pequena.

Sendo assim, nossa candidatura pretende contribuir para a superação das amarras que atravancam e
restringem a potência da extensão, por meio de cinco ações:

-  Criar  um  mapa com todas  as  atividades  de  extensão.  Mais  que  uma “carta  de  serviços”,  ela
funcionará como uma vitrine da Escola, ao mesmo tempo que ajudará a planejar e articular uma
política integrada de extensão. Possibilitará também a construção de sinergias, uma vez que colegas e
comunidade de modo geral poderão conhecer o que se está sendo feito na Escola.

-  criar uma agenda de atividades semanais de extensão, disponibilizada próxima à lanchonete e
outros pontos de encontro da comunidade – além do website e criação de releases para a imprensa.
Isso permitirá engajar mais a comunidade e dar maior visibilidade à extensão. 

-  fortalecer  a  ideia  de  extensão  com  inovação  científica  e  tecnológica  e  como  atividade  de
capacitação e meio para o teste de conceitos, teorias e metodologias. Nesta medida a extensão é a
expressão de uma forma de fazer pesquisa-ação.

-  reduzir a burocracia, simplificar os procedimentos, investir na confiança e apoiar os colegas,
desonerando de trabalhos sobrepostos. A CCEx deve,  além de cumprir procedimentos burocráticos,
formular de maneira aberta e participativa uma política de extensão para a Escola, com uma
visão de quatro anos, considerando os recursos, talentos e aspirações dos colegas.

-  Apoiar  no  registro,  documentação,  publicação  e  indexação  das  atividades  e  resultados  de
extensão, de modo a proporcioná-la maior reconhecimento acadêmico.

Nós, Edu e Jorge, teremos muito prazer em discutir essas ideias com vocês 
e contar com o seu apoio para executá-las!!


