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RESUMO: Esta proposta refere-se a um projeto de extensão envolvendo a participação voluntária de
estudantes dos cursos de graduação da UFPE na busca de soluções que contribuam para o
desenvolvimento da população dos diversos municípios com baixo IDH, no estado de Pernambuco. O
objetivo do projeto é possibilitar o encontro e diálogo entre a comunidade acadêmica da UFPE
(ﬂuidiﬁcando as fronteiras departamentais calciﬁcadas) e os diversos municípios com baixo IDH,
abrindo a produção de conhecimentos ao compartilhamento e às diversas possibilidades de interação.
O projeto possibilitará a construção de uma via de mão dupla retroalimentada incessantemente, de um
lado possibilitando a efetiva participação do discente, socializando o conhecimento acumulado na sua
experiência acadêmica. Concomitantemente, oportunizará às populações menos favorecidas a
possibilidade de ter contato direto com uma parcela do conhecimento elaborado pela academia,
criando um planejamento sustentável de vida à partir da construção coletiva de estratégias ancoradas
na promoção de soluções acadêmicas, tão longe de suas realidades subsistenciais. As intervenções com
a população ocorrerão nas férias acadêmicas da UFPE e os estudantes serão selecionados por meio de
editais. Para cada operação serão selecionados cerca de 80 estudantes de qualquer curso de graduação
da UFPE. As operações serão realizadas inicialmente nas cidades: Trindade, Santa Filomena, Lagoa
Grande e Afrânio, onde serão ofertadas oﬁcinas, cursos de capacitação e palestras. Além disso, o grupo
que atuará em cada operação se reunirá para planejar e discutir a temática e as metodologias de ensino
a serem empregadas, realizar avaliação das ações executadas e elaboração de relatório.

