
 

 

A Universidade é um agente de transformação que contribui diretamente na 

construção das relações sociais. Além de uma formação profissional pautada pela 

inovação, ela oportuniza o desenvolvimento e a ampliação da condição humana, por 

meio de uma formação crítica, que conduz à constituição de relações cooperativas 

entre semelhantes. Um trabalho que na PUC Minas conecta ensino, pesquisa e 

extensão. Mas, como essa realidade tem se dado em tempos de pandemia?   

 

Neste momento de incertezas e mudanças ocasionadas pelo Covid-19, a 

Extensão Universitária tem mantido o compromisso de “aprender o outro” e “com o 

outro”. Assim, o Seminário de Extensão 2020, que traz como tema Novas Conexões 

em Tempos de Pandemia - Reconfigurando Saberes, Fazeres e Quereres, objetiva 

refletir sobre os impactos gerados na saúde, educação, economia, trabalho, 

comunicação e relações pessoais, assim como socializar as práticas inovadoras 

desenvolvidas pela comunidade acadêmica e mediadas por tecnologias de 

comunicação e informação durante a pandemia.  

O propósito é estimular o debate em torno das reconfigurações impostas pela 

crise, visando contribuir com a reflexão e disseminação das novas competências 

que passaram a ser exigidas do humano.  

 

Desejamos também provocar a comunidade acadêmica e a sociedade a partir 

de um diálogo amplo e necessário. Inquieta-nos, por exemplo, compreender em que 

medida as tecnologias que foram inseridas fortemente no ensino, nas relações de 

trabalho, têm sido capazes de favorecer a inclusão e a cooperação. E ainda, como 

tem se estabelecido neste momento crítico o combate às práticas de segregação 

das minorias e violação de direitos?  

 

Segundo o antropólogo e educador popular Tião Rocha: “Ao participar da 

extensão desenvolve-se a capacidade de compreender o outro, pois fazer extensão 

é aprender o outro”. Ainda nas palavras de Rocha, para aprender o outro temos que 

aprender a sua cultura: o seu saber, o seu fazer, o seu querer. Essas palavras nos 

inspiraram e deram o norte desejado para o evento de extensão de 2020, que será 

organizado remotamente.  

 

No atual momento em que a humanidade é desafiada de maneira dramática 

pela pandemia da Covid-19, a temática deste Seminário reforça o compromisso de 

contribuir para a construção de novos saberes, fazeres e quereres, com a finalidade 

de constituir uma sociedade mais justa e inclusiva. O Seminário de Extensão 2020 

da PUC Minas se consolida como um espaço de congregação e diálogo plural para 

todos aqueles que buscam assegurar o desenvolvimento social, cultural, econômico 

e humano sustentável.  

 



 

 

Vale pontuar aqui que vamos refletir fortemente sobre o momento atual, e a 

Mostra de Extensão, que compõe a programação, apresentará também artigos e 

relatos de experiências vivenciados em diferentes modalidades de extensão e que 

foram submetidos e aprovados para apresentação, antes da pandemia.  

 

O Seminário ocorrerá de 21 a 23 de outubro de 2020, online, pela plataforma 

Zoom, com transmissão simultânea pelo canal da Extensão PUC Minas no 

YouTube. Fica o convite para se conectarem conosco e compartilharem 

experiências extensionistas em mesas redondas, oficinas, rodas de conversas e 

conferência.  

 

É importante reafirmar que o evento é aberto à participação de toda a 

comunidade acadêmica e setores sociais em suas atividades gratuitas.  

 

Inscreva-se e participe!  
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