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Entrevista com o professor Irajá:
trajetória de 75 anos na UFRGS
CECLIMAR 34 anos de Extensão
Projeto “Bolsa Amarela”:
A literatura como um caminho para a
ampliação da cidadania
“Barômetro – Ciência, café e
debate” – design de um dispositivo
pedagógico
A extensão contribuindo para o
empoderamento das escolas públicas
de Belém: o enfrentamento da
violência sexual infanto-juvenil
Projeto HABITAT: construindo
parcerias para a Arquitetura e
Engenharia Pública nos bairros de
baixa renda em Viçosa – MG
Arquitetura fora das salas de aula
Ações socioambientais em
comunidades do Município do Rio
Grande - RS
Assessoria Interdisciplinar e
Intercultural em Direitos Humanos:
relato de experiência
Cessação do tabagismo no
contexto da “Campanha UFRGS livre
da fumaça do tabaco”
Prevenção da perda auditiva induzida
por elevados níveis de pressão sonora
em escolares de Porto Alegre - RS

A Extensão vista de perto
Publicação da Pró-Reitoria de Extensão da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Apresentação
Chega às suas mãos mais um número da Revista da Extensão, publicação
da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
aberta à reflexão e o diálogo com a extensão desenvolvida no meio universitário brasileiro.
Nesta edição, além do convite à leitura dos artigos, levamos também até você
o convite para a participação no Festival de Inverno Maré de Arte. O evento
vai ser realizado na cidade de Tramandaí, localizada no litoral norte do Rio
Grande do Sul, de 29 de julho a 05 de agosto de 2012. Será a oportunidade
que a comunidade universitária da UFRGS terá de encontrar e conviver com
a diversidade cultural das populações daquela região. Durante uma semana,
diversas oficinas e apresentações culturais, serão desenvolvidas com o intuito
de reunir um público variado para compartilhar saberes e fazeres.
Nunca é demais lembrar, que um dos objetivos da extensão universitária é
criar meios para a interlocução com diferentes atores sociais, o que de certa
forma, aproxima a proposta editorial da Revista da Extensão e a organização
do Festival de Inverno Maré de Arte. Ambas, são realizações da Pró-Reitoria
de Extensão voltadas ao trânsito dos conhecimentos e o descortinar de
universos sócio-culturais.
Participe!!
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