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Extensionista: LIBERALESSO, Andréia Carla
Área de Conhecimento: Multidisciplinar
Áreas temáticas: Interdisciplinar

A Unoesc como Instituição Comunitária destaca-se no cenário regional por enfrentar os desafios e solidificar ações de cidadania articuladas com o conhecimento científico, desenvolvido pelo ensino, pela
pesquisa e pela extensão. Nessa perspectiva, o desenvolvimento de ações interdisciplinares entre os cursos de graduação das diferentes áreas do conhecimento é um dos escopos do Programa Social com Visão
Educativa. A proposta metodológica do Programa está vinculada as ações de extensão universitária, com
a especial finalidade de desenvolvimento de atividades voluntárias na comunidade regional, por meio
de propostas de ações interdisciplinares que contribuam para a melhoria do espaço social, ético, estético, ambiental e educativo. Tal programa, considerando o dispositivo legal, é de caráter permanente na
Unoesc, Campus de São Miguel do Oeste, envolvendo em especial os acadêmicos beneficiados com bolsas
estudo do Art. 170, que devem em contrapartida pelo benefício recebido, prestar vinte horas semestrais
nos projetos sociais. Com base nessas diretrizes, durante o ano, os cursos de graduação, por meio de
seus coordenadores, encaminham projetos com atividades voltadas à comunidade regional, a fim de
que os alunos beneficiados com bolsa de estudo do Art. 170 realizem as atividades descritas no projeto.
Salienta-se que somente no ano de 2012, cerca 662 acadêmicos da Unoesc, Campus de São Miguel do
Oeste, participaram das atividades oriundas dos projetos que fazem parte do Programa Social com Visão
Educativa, com destaque especial para o fato de que muitos alunos que não são beneficiados com bolsa
aderem ao Programa. Muitas entidades e pessoas foram beneficiadas com esse programa, uma vez que
a Universidade e seus acadêmicos saem do âmbito institucional e se inserem na Comunidade Regional,
verificando e atendendo as necessidades desta. Ademais, convém ressaltar que o Programa Social com
Visão Educativa também favorece o exercício da cidadania dos acadêmicos na comunidade, possibilitando a esses a convivência em espaços educacionais e comunitários.
Palavras-chave: Programa Social com Visão Educativa. Comunidade Regional. Voluntariado.
janes.köhnlein@unoesc.edu.br
luana.meotti@unoesc.edu.br

200

