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Introdução: Desde a primeira reunião do projeto “Assessoria de Extensão do CCM: apoio 

a ações integrais de promoção da extensão em articulação com o ensino e a pesquisa na 

formação médica”, a apresentação e a coleta de ideias e opiniões para construção das 

ações é evidenciada entre os extensionistas e a coordenação. A decisão pela divisão em 

grupos de trabalho definiu as frentes de atuação que tomaríamos neste projeto de extensão, 

a fim de contribuir com o desenvolvimento, visibilidade e sistematização das ações de 

extensão universitária no Centro de Ciências Médicas (CCM). Métodos: Dentre as diversas 

equipes da Assessoria, nosso grupo se responsabilizou por empreender encontros e 

atividades educativas para aproximar docentes, técnicos e estudantes interessados em 

discutir e aprimorar a Extensão no Centro. Inicialmente, elaboramos apresentação sobre a 

extensão universitária e sobre a Assessoria de Extensão para alunos do primeiro período 

do curso de Medicina. Pudemos, assim, relatar objetivos da extensão universitária, bem 

como estimular estudantes recém ingressantes quanto ao engajamento em tais atividades. 

Também promovemos reuniões com professores orientadores e seus extensionistas, 

visando coletar informações sobre as dificuldades que vinham sendo enfrentadas na 

execução dos projetos, para que tentássemos articular maneiras de sanar os problemas e 

qualificar as ações da Assessoria. Organizamos um roteiro com informações pontuais que 

buscávamos, como: “O que falta para os projetos de extensão do CCM se tornarem mais 

duradouros?” e “O que o senhor (a) acha que poderíamos fazer para ampliar a extensão no 

CCM?”. Estamos promovendo, ainda, uma série de filmagens junto aos orientadores e aos 

orientandos visando constituir material audiovisual para divulgar informações sobre projetos 

no site do CCM, para que a visibilidade funcione como ferramenta atrativa e que gere 

interesse nos que ainda possam desconhecê-los. Elaboramos perguntas a serem 

realizadas, sob forma de entrevista, e lançamos o convite. As perguntas são voltadas para 

a difusão das atividades dos projetos e as impressões que os integrantes dos mesmos têm. 

As questões variam desde os objetivos do projeto até se já surgiu alguma pesquisa a partir 

do mesmo. Resultados e discussão: Durante a apresentação para os alunos do primeiro 

período, houve um debate fundamentado, no qual várias dúvidas puderam ser esclarecidas. 

Professores, interessados em desenvolver projetos de extensão também esclareceram 

alguns pontos de incerteza. Dessa forma, se pôde contribuir de maneira efetiva para o 

ingresso de interessados nas variadas frentes de extensão do CCM. Começamos, a nosso 

ver, um processo gradual de transformação da concepção de extensão no Centro, o qual 

se enxerga pela crescente procura de estudantes, técnicos e docentes interessados e 

participativos. Conclusões: A atuação do grupo de trabalho que promove a extensão no 

Centro tem contribuído de maneira efetiva para a difusão das ações e promoção de 

atividades da Assessoria. Vários eventos vêm sendo promovidos por nosso grupo de 

trabalho e têm garantido êxito na atuação da Assessoria de Extensão.  
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