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Resumo: O objetivo deste trabalho de abordagem qualitativa, exploratório e descritivo, do tipo narrativa, foi 

relatar as contribuições do curso de extensão intitulado “Temas de Educação em Tempos de Pandemia”, por 

meio da narrativa de duas acadêmicas do Curso de Pedagogia. O presente curso foi uma parceria do Laboratório 

Multidisciplinar de Pedagogia (LAMPE) e do Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e a Distância 

(NUTEAD), realizado no período de 25/05/2020 a 27/07/2020. Os resultados foram classificados em: a) 

Contribuições de ordem científica; b) Contribuições de ordem acadêmica e c) Contribuições de ordem social. As 

contribuições científicas foram referentes ao conhecimento agregado em decorrência das palestras que 

abordaram temas diversificados. As de ordem acadêmica foram relacionadas a experiência acadêmica durante 

participação no curso e a de ordem social referem-se às contribuições percebidas na formação dos professores 

que participaram do curso, do qual auxiliamos com os feedbacks. Reiteramos a importância da realização de 

cursos de extensão que proporcionem disseminação e compartilhamento de conhecimento científico entre a 

comunidade científica e comunidade geral. 
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PROJETOS VINCULADOS – Não há 

PÚBLICO-ALVO  

Comunidade acadêmica e a comunidade em geral. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e demais cidades alcançadas por meio da divulgação do projeto e do 

Curso de Extensão. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As palestras do curso “Temas de Educação em tempos de Pandemia” foram 

ministradas através da plataforma AVA – UEPG, bem como a realização das atividades 

avaliativas, participações nos fóruns: pergunta aos palestrantes, fórum de dúvidas e 

comentários. 

JUSTIFICATIVA 

Neste cenário pandêmico atual, nota-se a importância da extensão universitária como 

uma alternativa de ampliar o dialogo entre o meio acadêmico e a comunidade, fornecendo 

subsídios que melhorem o enfrentamento perante o COVID-19 

Como defende Moura (2020, p. 56): 

 

Em tempos de pandemia, toda a sociedade está vulnerável e assim, a extensão 

universitária pode envolver diferentes segmentos como crianças, jovens, adultos e 

idosos, bem como trabalhar com temas ligados à educação, saúde, direitos humanos, 

pessoas com deficiência, violência, abandono, afrodescendentes, índios, entre 

outros.  

 

Corroborando com Moura, Paula (2013, p. 6) afirma que o papel da a extensão  

universitária  é aprofundar “seu papel como instituição comprometida  com  a  

transformação  social”  favorecendo a divulgação e produção científica , levando-a à 

seus devidos destinatários,  favorecendo a obtenção dos mais diversos tipos de 

conhecimento. 
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Na Universidade Estadual de Ponta Grossa, há um projeto denominando Laboratório 

Multidisciplinar do Curso de pedagogia - LAMPE, onde são discutidos e trabalhados assuntos 

e ações voltadas à educação. Por meio desse projeto de extensão, elaborou-se um Curso de 

extensão voltado para a discussão de temas diversificados referentes à educação frente a 

pandemia em que nos encontramos.  

O ponto de partida para a ação extensionista do curso centrou-se em embasar-se na 

melhor forma de levar conhecimento em tempos de pandemia aos seus cursistas, visando 

proporcionar discussões, temas diversos e bem trabalhados. Desse modo, o curso então 

denominado de “Temas de Educação em tempos de Pandemia” se fez necessário. 

Com a disseminação do Covid-19, surgiu a necessidade do isolamento social como 

meio de prevenção da contaminação. Esse novo cenário que foi se moldando, exigiu inúmeras 

adaptações ao novo normal. Grande parte das atividades presenciais foi suspensa, as aulas, 

reuniões e ações educacionais foram readequadas às plataformas online. Surgiu então a 

necessidade de elaborar um curso de extensão que discutisse a educação nos dias atuais, frente 

às constantes mudanças no cenário do país e do mundo, de modo a contribuir para a formação 

profissional e humana dos seus cursistas.  

OBJETIVO GERAL 

Relatar as contribuições do curso de extensão intitulado “Temas de Educação em 

Tempos de Pandemia”, por meio da narrativa de duas acadêmicas do Curso de Pedagogia. 

METODOLOGIA 

 Trabalho de abordagem qualitativa, exploratório e descritivo, com procedimento de 

pesquisa do tipo narrativa. Segundo Malheiros (2011, p. 91), “narrar é relatar de forma 

organizada um acontecimento”.  

RESULTADOS 

 O Curso de Extensão “Temas de Educação em tempos de Pandemia” foi realizado no 

período de 25/05/2020 a 27/07/2020.  No total foram desenvolvidas 09 atividades (8 palestras 

e 1 minicurso). No total foram participaram 33 palestrantes, profissionais e pesquisadores, os 



18º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

3º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

4 

quais abordaram temas voltados a Educação. Ao todo foram inscritas 2.600 pessoas de 

diversas partes do Brasil. 

Narrativa A1 

 Meu interesse pela carreira acadêmica esteve atrelado a extensão e a disseminação do 

conhecimento científico para a comunidade, uma vez existe certo distanciamento entre a 

academia e a população geral. Tive contato inicial com o Laboratório Multidisciplinar de  

Ensino do Curso de Pedagogia – LAMPE, por meio da divulgação do projeto, o qual me 

entusiasmou instantaneamente. Quando a Pandemia do novo Coronavírus surgiu, as aulas e 

demais atividades foram suspensas, demandando uma readaptação de todas as atividades para 

o distanciamento e isolamento social. Juntamente com o “novo normal”, surgiram muitos 

questionamentos a respeito dos rumos da educação nesse período. Logo no inicio da 

Pandemia, o LAMPE, sob coordenação da Professora Dra. Rosana de Castro Casagrande, 

iniciou os estudos a respeito do desenvolvimento de um curso voltado para essas 

problematizações. Quando a Professora me convidou a fazer parte da equipe organizadora, 

aceitei sem pensar duas vezes, pois sabia da importância para a minha formação acadêmica, 

profissional e pessoal. Inicialmente, buscou-se contatar os professores palestrantes, levantar 

seu currículo e organizar a logística do curso, ou seja, como seriam as gravações, as 

avaliações e participações dos cursistas. Esta primeira etapa agregou um vasto conhecimento 

sobre a organização de um evento e a adaptação do mesmo para a realidade social em que nos 

encontramos, reafirmando que, para uma boa carreira, é necessário saber se adaptar às 

mudanças que nossa sociedade passa, todos os dias. Em seguida, ocorreram etapas de 

divulgação cientifica e abertura das inscrições, as quais foram um sucesso, mais de 2 mil e 

seiscentas pessoas inscritas. Quando o curso iniciou, focamos nosso trabalho no feedback das 

atividades enviadas pelos participantes, nos fóruns de participação, bem como esclarecimento 

das dúvidas dos cursistas e professores. Ao final do curso, contamos com mais de 3 mil e 

seiscentas atividades enviadas pelos cursistas, muita riqueza de ideias e conhecimentos.  

Narrativa A2 

Desde o começo do ano de 2020, faço parte do projeto LAMPE e, a partir desta nova 

realidade que estamos vivendo por conta da Pandemia, nossos projetos que envolviam contato 
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físico relacionado a atividades cotidianas tiveram que adequar-se as medidas de isolamento e 

distanciamento social.  

No começo de abril deste ano, com o isolamento, aulas suspensas e toda mobilização 

em torno do vírus Covid-19, a professora e coordenadora do Projeto LAMPE, Rosana de 

Castro Casagrande fez um convite para participação na equipe técnica do curso 1º Curso de 

extensão online do LAMPE. Logo de imediato aceitei, considerando que seria uma excelente 

experiência profissional e social.  

O curso disponibilizou temas científicos variados, tratados por profissionais e 

especialistas, o que trouxe credibilidade e aceitação por parte dos cursistas, que externaram 

pelos comentários nos fóruns e nas atividades, aspectos positivos de aprendizagem e 

ampliação do conhecimento. Como acadêmica fiquei encantada por essa arte do reinventar-se 

principalmente na educação, mediar conhecimento mesmo em tempos difíceis, falar de 

ciência reconhecendo sua real importância.  

Rodrigues et al. (2013, p. 147) afirmam que a extensão universitária é de suma 

importância para todos, tanto pra universidade, que ganha mais credibilidade, para os cursistas 

que tem acesso a conteúdos excelentes comentados por profissionais de diversas áreas do 

conhecimento, para nós, acadêmicos, pela oportunidade de contribuirmos na organização e 

nos feedbacks, e para os profissionais que fizeram parte das palestras semanais, por poderem 

compartilhar conosco muito mais que seus conhecimentos, mas também sua realidade, anseios 

e expectativas, em meio a este turbilhão que estamos vivendo.  

  Organizamos as contribuições do Curso de Extensão em três eixos principais. 

a) Contribuições de ordem científica: A organização e participação no curso agregou 

vasto conhecimento proveniente dos temas estudados e discutidos durante as palestras, 

assuntos estes que importância da mulher na ciência, as dificuldades impostas e as barreiras 

que fazem com que a mulher ainda sofra preconceitos durante sua carreira científica. Tratou-

se de temas e problemas que ainda são latentes na educação e na sociedade, preparando-nos 

para exercer nossa profissão de maneira crítica e problematizadora, enriquecendo nosso 

repertório acadêmico. b) Contribuições de ordem acadêmica: A participação na 

organização do curso proporcionou experiências muito ricas, de elaboração, sistematização de 

dados, diálogo com profissionais do campo acadêmico e no feedback das atividades, 
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enriquecendo nosso repertório conceitual. c) Contribuições de ordem social: Uma das 

tarefas aos nós conferidos, foi a de auxiliar com os feedbacks às atividades enviadas pelos 

cursistas. Percebeu-se na fala dos mesmos que o curso propiciou conhecimento e discussões 

de conteúdos atuais e complexos que na maioria das vezes não são discutidos no cotidiano 

educacional. Em muitas atividades, os professores relatavam ações docentes que foram 

debatidas pelos palestrantes e colegas de curso, ampliando suas concepções e desenvolvendo 

reflexões sobre sua prática. A participação no curso mostrou-nos a importância da realização 

de cursos de extensão que se constituem bens acadêmicos que beneficiam a comunidade 

acadêmica e geral.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diversos autores afirmam a importância e a relevância das atividades extensionistas 

(GADOTTI, 2020; MOURA, 2020; PAULA, 2013; RODRIGUES et al, 2013). Participar da 

equipe técnica e organizadora do curso “Temas de educação em tempos de Pandemia”, 

enriqueceu nossa formação acadêmica, proporcionando-nos inúmeras discussões e reflexões, 

por meio de temas multidisciplinares e atuais, sobre nosso papel enquanto acadêmicas de uma 

Instituição pública e gratuita. 
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