RESUMO: O Programa de Extensão Universitária Educação Infantil na Roda foi criado em 2012, pelas professoras
Maria Luiza Rodrigues Flores e Simone Santos de Albuquerque da Faculdade de Educação (FACED) da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O Programa tem o objetivo de discutir as práticas e políticas
de Educação Infantil, firmando suas ações em oportunidades de diálogo com acadêmicos e profissionais da
Educação Básica, por meio de múltiplas propostas de atividades, parcerias e momentos formativos junto à
comunidade. Uma das principais ações desenvolvidas pelo Programa é a Jornada de Estudos sobre Educação
Infantil, que aborda e discute temas atuais relativos às políticas educacionais voltadas a esta etapa da Educação
Básica. Desde 2013, as Jornadas agregam como público-alvo, profissionais da área da Educação Infantil, gestores
educacionais, conselheiros de educação, acadêmicos do Curso de Pedagogia e de outras licenciaturas. Há, também,
uma preocupação em trazer entidades que atuam na defesa do direito à educação para o debate, como o Ministério
Público do Rio Grande do Sul e o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Com seis edições realizadas,
a Jornada vem se fortalecendo a cada ano. A partir de 2016, percebeu-se a necessidade de aumentar a periodicidade
da Jornada, passando de um encontro anual para encontros semestrais. Além da quantidade de eventos/ano, as
Jornadas também foram ampliadas em termos de novas parcerias com outras iniciativas, como o Ciclo de Estudos do
Fórum Gaúcho de Educação Infantil (FGEI) e programas e projetos de extensão da UFRGS, como o Programa de
Extensão Universitária Quem Quer Brincar? (QQB), coordenado pela professora Tânia Fortuna e o Projeto de
Extensão Monitoramento e Avaliação do Plano Nacional de Educação (PNE), sob coordenação da professora Sônia
Ogiba. As duas jornadas de 2017 aconteceram em parceria com o Ciclo de Debates Garantia do Direito à Educação:
monitorando o PNE - Lei nº 13.005/2014, colocando em pauta a discussão sobre o alcance da Meta 1 do PNE no
decênio 2014-2024, que se refere ao atendimento de 50% da população de 0 a 3 anos até 2024 e a universalização do
atendimento às crianças de 4 a 5 anos até 2016. Além disso, as Jornadas ganharam um espaço privilegiado de
divulgação com o novo site do Programa, desenvolvido no final de 2016, onde essa ação é colocada em destaque no
carrossel de notícias da página inicial do site e, ao final de cada evento, é realizada a produção de uma notícia
tratando sobre os temas discutidos, as apresentações dos palestrantes, fotos e materiais diversos relacionados ao
conteúdo abordado no evento. Em termos de divulgação, destaca-se também o fato de que, a partir de 2017, a
Jornada passou a ser transmitida ao vivo no canal do Programa Educação Infantil na Roda no YouTube, ampliando
o alcance das discussões promovidas no encontro e contando com a participação de interessados de vários estados
do país em tempo real.

