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Objetivos:
Gerais: Contribuir com o desenvolvimento de competências técnico-científicas e psicossociais dos
estudantes, garantindo aos graduandos uma vivência de ensino e pesquisa orientada pela e para a
prática extensionista, e calcada na cidadania ativa, na interdisciplinaridade e no diálogo.
Específicos: Investir em uma prática indissociavelmente ensino, pesquisa e extensão, utilizando as
'rodas de diálogo' como seu dinamizador.
Dar visibilidade a dinâmica sócio-cultural-política do
bairro da Várzea do Capibaribe, e provocar-lhes uma tomada de consciência e de posição acerca
dos processos de exclusão e estigmatização de que são alvo. Ativar circuitos comunicativos que
animem a relação entre universidade e sociedade, potencializando uma efetiva troca de saberes no
processo de formação de estudantes, e a construção de agendas mais próximas das necessidades e
interesses da maioria da população. Contribuir com uma visão ampliada da vivência universitária
e do fazer ciência, que se oriente pela cidadania ativa, pela reflexão crítica, pela
interdisciplinaridade, pela religação dos saberes, pela inovação. Estimular a produção discente de
artigos e monografias tendo por base a experiência de ensino, pesquisa e extensão do grupo.
Contribuir com as políticas de inclusão do ensino superior abrindo novas oportunidades de bolsas
aos estudantes oriundos das classes populares urbanas, e criando um ambiente mais favorável ao
desempenho acadêmico de alto rendimento.
Resumo:
O Projeto de Extensão Universitária Pontes de Cultura tem como objetivo principal reiterar o
compromisso ético-político-social da universidade com a produção do conhecimento e a formação
discente. O projeto adota a extensão como o seu fio condutor, no sentido de que a prática do
ensino e da pesquisa passa a ser orientada pela e para a prática extensionista, entendida como
'comunicação' (Freire, 1983). Fundamentado na intensificação da convivência dos integrantes do
projeto com a comunidade onde este será desenvolvido, e no estreitamento dos laços afetivos e de
cooperação entre ambos, o processo pedagógico que desenvolvemos no nosso projeto busca
contribuir com uma visão ampliada da vida universitária e do fazer ciência, oferecendo uma
vivência que ensina o envolvimento, o compromisso, a solidariedade, a responsabilização, o amor,
o diálogo.
Neste sentido, temos como objetivo garantir uma formação ampla aos estudantes,
cultivando tanto a dimensão técnico-científica quanto psicossocial. Formação humana de um
cidadão que se envolve com o desenvolvimento, e de um profissional que desenvolve o
envolvimento, construindo agendas mais próximas das necessidades e interesses da maioria da
população. Entendemos que assim caminhamos na direção de uma universidade que se abre para
acolher o 'outro', e de uma efetiva troca de saberes.

