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EDITORIAL

 O “Programa Institucional Diário de Ideias” 
insere-se de forma ampla na Universidade Fe-
deral de Uberlândia (UFU) com ênfase em ações 
extensionistas, que abarcam a Educação Bási-
ca, envolvendo estudantes, familiares e demais 
membros da comunidade escolar, assim como 
alcança um trabalho inovador e criativo no 
campo da formação de professores, nas pes-
quisas que sustentam o desenvolvimento de 
ações na área da subjetividade humana. Mas, 
afinal, o que é extensão no âmbito da Educação 
Básica? 
 A extensão é a relação entre Universida-
de e sociedade, com possibilidade de atuação 
na pesquisa e no ensino. Essa relação, metafori-
camente, pode ser entendida como uma ponte 
que conecta a educação formal e institucional 
com a sociedade, rompendo qualquer barreira 
segregadora. A extensão é um pilar da Univer-
sidade que a torna viva, pulsante, conectada à 
realidade, às múltiplas experiências reais, às ne-
cessidades vividas em sociedade. 
 Vivenciamos diferentes contextos so-
ciais que promovem mudanças, nos impactam 
de alguma forma e, por isso, a ligação entre os 
espaços sociais está nas ações que empreen-
demos.  Assim sendo, o “Jornal Diário de Ideias”, 
enquanto parte da metodologia do trabalho 
com o “Diário de Ideias”, ao envolver o compar-
tilhar ideias com outras pessoas, também favo-
rece um espaço-tempo autoral e protagonista 
às crianças e adolescentes na Universidade Fe-
deral de Uberlândia e, por conseguinte, à socie-
dade de forma geral. 

 O “Jornal Diário de Ideias” é uma ação 
extensionista na Educação Básica, que interliga 
ensino e pesquisa na efetivação da extensão, 
ao estabelecer a comunicação e a interlocução 
da comunidade escolar da Educação Básica, 
no compartilhar conhecimento, saberes, ex-
periências, ideias, sentimentos e tantas outras 
expressões que são pulsantes para a socieda-
de. O Jornal é a extensão em essência pela sua 
gênese e desenvolvimento, pelas ações e pela 
abrangência que alcança. Nesse sentido, o ob-
jetivo dessa publicação é a comunicação, troca, 
divulgação e a consolidação da extensão dialó-
gica, emancipatória, no esperançar de humani-
zação da educação.
 Por isso, sabendo que o periódico é pen-
sado e planejado a partir da escuta sensível, 
atenta e interessada das necessidades e dos 
interesses do público da Educação Básica, hoje 
ressaltamos aqui o papel fundamental da ex-
tensão nas escolas no âmbito do ensino funda-
mental. Assim como no Ensino Superior, a exten-
são na Educação Básica cria espaços-tempo de 
participação, de diálogo, de reflexão, de divul-
gação de experiências e de ideias, promoven-
do transformações e conexões na comunidade 
escolar e abrindo portas para além dos muros 
da escola, entrelaçando ensino, pesquisa e ex-
tensão. 
 O Jornal, ao incentivar a divulgação de 
ideias e promover ações dialógicas entre o pú-
blico infantojuvenil e toda a comunidade es-
colar, proporciona a integração de pessoas 
compromissadas com uma educação humani-
zadora, apoia as ações educativas e se insere, 
então, como um projeto extensionista. 
 No “Jornal Diário de Ideias” nº 15, vocês 
vão encontrar: experienciando o Diário de Ideias 
na primeira oficina presencial na Eseba/UFU em 
Ideias Brincantes; arte e criatividade com a es-
tudante Rayssa na seção Linguagens; conhe-
cendo projetos de extensão da ESEBA/UFU na 
seção Práticas que transformam;  apresentan-
do o projeto Recital de Poesias na seção Pes-
quisações; por fim, na seção Roda de conversa, 
um podcast  com docentes da Educação Básica 
sobre a metodologia do Diário de Ideias na sala 
de aula e o projeto “Transformando lixo em brin-
quedos” !

Texto produzido com apoio da estudante 
 Maria Eugênia Matos (Jornalismo-UFU)

Luciana Soares Muniz / Coordenadora Geral
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Com a palavra
Eliane Moreira

Valeria Maria Rodrigues - Diretora de Extensão da UFU

Hélder Eterno da Silveira – Pró-Reitor de Extensão e Cultura UFU

Ei, você aí! Com certeza já ouviu falar 
sobre atividades de extensão. O mais 
comum, em um primeiro momento, é 

pensarmos em extensão como atividades 
desenvolvidas fora dos muros da univer-
sidade. Isso não está errado. No entanto, 
a extensão se faz presente, também, na 
educação básica. O próprio “Jornal Diá-
rio de Ideias” se insere neste contexto. É a 

extensão presente dentro das Escolas de 
Educação Básica, promovendo troca de 
saberes de forma dialógica. Mas o que 
pensam aqueles que lidam diretamente 
com extensão, inserida na educação bá-
sica? Nesta edição buscamos a palavra 
com quem está à frente desses projetos. 
Vamos saber o que acham? 

 Atividades de extensão 
desenvolvidas em co-
nexão direta com a edu-

cação básica propiciam 
oportunidades de diálogo 

e de troca de saberes, experiências e vi-
vências entre a universidade, a escola e 
a comunidade envolvida, permitindo que 
conhecimentos das mais variadas áreas, 
de forma interdisciplinar, possam ser pro-
duzidos, aplicados, compartilhados e até 
mesmo ressignificados.
 Nesse processo ativo de formação 
e transformação, a extensão universitária, 
na perspectiva da educação básica, in-
terage e fomenta o trabalho de todos/as 

profissionais que nela atuam com ações 
permanentes de formação continuada, 
promovendo atividades com metodolo-
gias inovadoras, ativas e criativas para 
os processos de ensino-aprendizagem, 
juntamente com estudantes, professores, 
familiares e demais membros da comuni-
dade escolar. 
 A extensão universitária e a educa-
ção básica juntas desempenham papel 
fundamental na construção e solidifica-
ção de pilares essenciais para a melhoria 
da qualidade da educação ofertada, ca-
paz de transformar a história de vida de 
um país e de toda uma sociedade.

 A extensão não é uma 
característica exclusi-
va do ensino superior. Em 

vertente ampliada, está 
presente no cotidiano das 

escolhas metodológicas da educação 
básica, na medida que os docentes pla-
nejam suas aulas com ações de caráter 

investigativa em espaços reais de apren-
dizagem. O reconhecimento do bairro, 
onde a escola está inserida, os momentos 
de diálogo com grupos culturais e folcló-
ricos da cidade, a promoção de momen-
tos de trocas entre os estudantes com 
membros da comunidade rural e urbana e 
ações vinculadas a projetos educacionais 
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Daniel Santos Costa - Ex-Diretor do CAp Eseba/UFU

Vinícius Silva Pereira - Diretor do Centro de Educação a Distância da UFU (CEaD/UFU) .

 As práticas extensionis-
tas desenvolvidas no con-
texto da educação básica 

são de fundamental rele-
vância na articulação do en-

sino, pesquisa e extensão com o intuito de 
promover uma educação cidadã e com-
prometida com a realidade social. A ex-
tensão permite que a comunidade escolar 
ancore relações amplas com a comuni-
dade externa e o contexto sociocultural do 
bairro ou da cidade. A Escola de Educação 
Básica desenvolve ações de diferentes 
modalidades como projetos, programas, 
cursos, oficinas e eventos com o propósito 
de compartilhar experiências e promover 
troca de saberes com a sociedade das 
ações pedagógicas desenvolvidas no in-
terior da escola, experiências tecidas no 

dia a dia com diversos sujeitos sociais e 
diferentes espaços da Universidade e da 
cidade. Também desenvolvemos ações 
formativas que culminam em amplos di-
álogos, seja na formação docente ou na 
realização de atividades abertas gratuitas 
à comunidade de modo geral.   
 Por fim, reforçando a importância da 
extensão na educação básica, reiteramos 
a possibilidade de integração com reali-
dades distintas e com a experiência viva e 
sensível, enriquecendo as propostas cur-
riculares nas distintas áreas do conheci-
mento e seguindo sempre o princípio de 
interação e troca de conhecimento entre 
os docentes, técnicos administrativos, es-
tudantes da educação básica e estudan-
tes da graduação e pós-graduação da 
UFU.

 Querido diário, quarta-
-feira, 20 de maio de 2020, 
10:55 da manhã. Empol-

gado, após trocas de men-
sagens por e-mail, pego o 

meu telefone e disparo: “Olá Profa. Lucia-
na, bom dia. Sou o Prof. Vinícius do CEaD, 
tudo bem? Trocamos e-mails hoje pela 
manhã. Estou entrando em contato por 
aqui para entender melhor a situação. 
Você já enviou para a PROEXC a sua pro-

posta aprovada no SIEX (pdf da proposta 
no SIEX) solicitando a criação do curso?” 
Três minutos depois a Profa Luciana, hoje 
simplesmente Luciana, me responde: “Oi 
Vinícius! Posso te ligar?”. No minuto se-
guinte repondo: “Pode sim”, e ela “Ok”. 
 E assim começamos...
 Estávamos em plena pandemia, em 
que encontros e cursos presenciais esta-
vam proibidos, e Luciana, mais uma vez 
inovando, estava com o seu projeto Diá-

são oportunidades de nossos estudantes 
fazerem extensão, desde os primeiros mo-
mentos na escola de educação básica.
No âmbito do espaço escolar, feiras do 
conhecimento e culturais já são realida-
des muito antes de elas acontecerem no 
espaço do ensino superior. Os estudantes 
têm oportunidade de realizar trocas com 
a comunidade que visita o espaço edu-
cativo e, além disso, realizam várias ações 
de valorização das culturas populares, 

dos saberes dispersos na comunidade, na 
família e no bairro onde moram. No caso 
específico da Escola de Educação Básica 
da UFU, a extensão é algo que emerge das 
práticas cotidianas dos servidores do ma-
gistério, de modo que a organização dos 
projetos e das ações de extensão ape-
nas é uma etapa formal do processo que 
ocorre a longos anos e que tem impacto 
na qualidade do ensino praticado na es-
cola.
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Vinícius Silva Pereira - Diretor do Centro de Educação a Distância da UFU (CEaD/UFU) .

rio de Ideias, o qual eu já conhecia pela 
imprensa da Universidade, em vias de 
ser ofertado no formato de curso online 
para toda a comunidade de Uberlândia. 
 Parece algo corriqueiro, mas veja 
bem! Estávamos falando de uma pro-
posta metodológica e pedagógica inova-
dora- o Diário de Ideias – que tem como 
pilares a comunicação e interação, até 
então física e presencial dos atores... Uma 
coisa é transpor um curso com metodo-
logia tradicional para o online, mas esse 
não era o caso do Diário de Ideias. Como 
transportar a formação do Diário de Ideias 
para uma versão online? Como manter 
de pé, dentro das possibilidades, o calor, 
o afeto, a comunicação e todo o conjun-
to de competências que são desenvol-
vidas dentro dessa metodologia de en-
sino-aprendizagem? Como configurar a 
ferramenta tecnológica para alcançar o 
objetivo do Diário de Ideias? Como fazer 
com que o professor que está formado 
entenda a cultura e princípios por detrás 
do Diário de Ideias? Como proporcionar o 
acesso ao curso pelos cursistas que nun-
ca tiveram acesso à plataforma online? 
 E assim desenvolvemos...
 Foram mais de dois anos de várias 
trocas de ideias, troca de contatos e su-
porte tecnológico para a as ofertas (isso 
mesmo, oferta no plural) do curso Diário 
de Ideias. Como pai, educador e servidor 
público sinto-me honrado em ter auxiliado 
nas propostas de alternativas tecnológi-
cas para que o Diário de Ideias, um proje-
to de educação inovador e transformador, 
pudesse ser espraiado e ainda mais dis-
seminado Uberlândia afora. Sinto-me pre-
enchido de alegria quando conseguimos 
fazer com que projetos como o Diário de 
Ideias chegue a mais pessoas e geogra-
fias através do online, levando e trazendo 
as trocas conhecimentos, pesquisas e prá-
ticas de alto nível com a sociedade. Ten-
do sido gratificante ver e acompanhar o 
crescimento do Diário de Ideias e o núme-
ro de educadores e escolas que passaram 
a ter acesso e a se formarem nessa me-

todologia. Como educador acredito nos 
princípios do Diário de Ideias que faz com 
que o aprendizado ocorra de forma leve, 
em que a criança é o centro do processo e 
aprende sem ver, de forma natural. Nada 
mais gratificante que contribuir com nos-
sas crianças, presente e futuro da nação, 
que são estimuladas por esta metodolo-
gia a desenvolverem o gosto pela leitura 
e escrita, competências de comunicação, 
relacionamento e elevando o aprendizado 
para um nível fantástico. Pedagogos, eis 
uma inciativa já testada que rompe com 
os métodos fordistas, tayloristas e carte-
sianos de ensino. Luciana, o Diário de Ideias 
felizmente já não é mais só da UFU, os mu-
ros da Universidade foram quebrados. 
 E assim elucubramos...
 Quem sabe o próximo passo da Lu-
ciana inovadora, seria levar e formar pro-
fessores na metodologia Diário de Ideias 
para o Brasil? “Bora”(sic) espalhar essa 
boa ideia Brasil afora? No que precisar 
conte comigo e com a equipe do CEaD/
UFU.

A extensão na Educação 
Básica apresenta-se, espe-

cialmente, com duas perspectivas.  Por um 
lado, os nossos professores têm a oportu-
nidade de contribuir na sociedade com 
discussões e propostas formativas que 
colaborem com a melhor qualidade do 
ensino e da formação docente. Por outro 
lado, nossos estudantes têm a possibilida-
de,  por meio da vivência com a extensão, 
de expirementar relações mais ampliadas, 
encontro com outras instituições e pesso-
as, que se somam à sua formação cons-
truída na Eseba-UFU.

Nubia Silvia Guimarães -
Diretora do CAp Eseba/UFUDiretora do CAp Eseba/UFU


