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IMPACTO DO EVENTO PARA A EXTENSÃO NO IFRJ NA ÁREA DO CONHECIMENTO 

O maior impacto incide sobre a presença do público/usuário em potencial nas instalações do IFRJ Campus Niterói. O 

evento realizado em 31/10/2017 coincidindo com o início do período de inscrição em concurso de ingresso a novas 

turmas para o primeiro semestre de 2018, possibilitou inúmeros desdobramentos positivos, principalmente acerca 

da divulgação dos cursos para alunos de outras escolas de ensino médio da região. Nosso campus, em implantação 

no município, ainda encontra-se em fase de reconhecimento pela comunidade em geral, por isso, um evento 

planejado e executado com o intuito de atender demandas de um “público foco” interno e externo, contribuiu muito 

para apresentarmos a Instituição como local de ensino de qualidade com prestação de serviços também de 

qualidade. Um evento literário favorece o processo de implantação da Biblioteca do Campus, que já conta com os 

serviços de processamento técnicos e serviço de referência em andamento. O evento aqui relatado, executado 

através do apoio do edital 09/2017, possibilitou a integração de setores do IFRJ Campus Niterói com a comunidade 

externa, principalmente estudantes e professores de outras escolas presentes nas redondezas, de usuários de outras 

bibliotecas, o que favorece no processo geral de implantação em dois pontos principais: 

Impacto no reconhecimento da comunidade sobre a existência de mais uma opção educacional no município de 

Niterói; 

Impacto na divulgação dos serviços oferecidos pela Biblioteca e demais setores do Campus. 

Impacto na comunicação do Campus com a comunidade externa, tanto no alcance de usuários em potencial para a 

instituição, como no fortalecimento do relacionamento entre a biblioteca e os fornecedores, como divulgadores e 

editoras – conforme as NOTAS FISCAIS de DOAÇÕES recebidas para o TROCA-TROCA LITERÁRIO. Estímulo muito 

positivo pois agregou a comunidade diante de ações solidárias para troca de livros. 

CONTRIBUIÇÃO DO EVENTO NA FORMAÇÃO DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E/OU SUPERIOR 

O evento promovido através do incentivo recebido através do Edital  09/2017 contribuiu para a efetivação de 

um mês de exposição literária com obras abordando temas que atendem as diretrizes da Lei 10.639/03. O 

propósito principal da exposição foi atender as diretrizes desta lei principalmente nos desdobramentos: 

 "Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino 
sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

§ 1
o
 O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos 

Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 



resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

A Lei 10.639/03 altera significativamente a LDB no sentido de que traz modificações curriculares 

impactantes a ponto de transformar e promover reformulações em todos materiais didáticos, paradidáticos, 

publicanos em todo o território nacional. A lei mencionada também torna obrigatória a inclusão de mais uma 

data comemorativa dentro do calendário escolar de toda a rede pública e privada de ensino, tal data, nunca 

antes evidenciada nos âmbitos escolares, necessita de mecanismos de divulgação e disseminação para que 

seja de fato incorporada. Como as diretrizes da Lei 10. 639/03 possuem efeito regulamentador das ações de 

todos os profissionais da educação, a compreensão dos temas atinentes leva, consequentemente, a 

reformulações também no ensino superior, principalmente nas licenciaturas. 

O evento promovido visou contribuir com a implementação das diretrizes da Lei 10.639/03 regulamentada 

pela CN 03/2004, tendo em vista a integração público externo X instituição, mas também a disseminação 

de informações entre nossos alunos e todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 

As três ações desenvolvidas neste projeto contribuíram principalmente: 

 

Palestra com o autor Luiz Antônio Aguiar  

– aproximação do público com a literatura clássica brasileira de forma lúdica em ambiente mais plural que a sala de 

aula, onde estavam presentes alunos de várias escolas das redondezas (conforme as cópias da ata de presença no dia 

do evento), professores convidados de escolas estaduais e cursos pré-enem comunitários, representantes de 

movimentos sociais (UNEGRO).  

- Reconhecimento deste público e das compreensões acerca das temáticas abordadas pela Lei 10.639/03. 

 

Troca-troca de livros 

- divulgação dos serviços da biblioteca para comunidade interna e externa; 

- divulgação, ampliação e formação do acervo da biblioteca; 

- promoção da leitura e do conhecimento de forma menos onerosa e mais solidária; 

- divulgação de literatura e informações sobre história e cultura africanas e afro-brasileiras; 

- disseminação de ideais de conhecimento solidário e sustentável. 

- fortalecimento do relacionamento INSTITUIÇÃOxFORNECEDORES/EDITORAS. 

 

Montagem de exposição literária sobre as temáticas da Lei 10.639/03 

- contato, de todos os envolvidos, com projeto que visa atender as diretrizes de uma lei regulamentadora das bases 

educacionais; 

- reconhecimento de acervo literário disponível na biblioteca; 

- contato com informações, conhecimento, livros e referências acerca dos temas sobre história e cultura africana e 

afro-brasileira, em atendimento às diretrizes da Lei 10.639/03. 

 

A Biblioteca é canteiro fértil na disseminação das informações referentes às modificações objetivas e subjetivas 

advindas do processo de implementação da Lei 10.639/03. Por isso, tanto a palestra com o autor Luiz Antônio Aguiar, 

a promoção do troca-troca de livros, que teve incentivo de editoras (Biruta, Melhoramentos, Nova Fronteira, Ática, 

Scipione), e o contato feito com a comunidade interna e externa foram planejadas e executadas com propósitos de 

contribuir com trabalho interdisciplinar e com a promoção de debates atuais e necessários, bem como na construção 

da identidade do nosso campus. 

 

CONTRIBUIÇÃO DO EVENTO PARA DIFUSÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO 

A Biblioteca e os serviços que ela oferece contribuem muito para a difusão e transferência do conhecimento, assim, 

promover um evento relacionado à Biblioteca do IFRJ/Campus Niterói,  possibilitou alcançar o objetivos principais: 

- contribuir para a divulgação e implementação da Lei 10.639/03 no ambiente escolar; 

- promover integração público internoXpúblico externo de forma multidisciplinar e lúdica. 

Compreendendo a biblioteca como um ambiente essencialmente informacional foi possível também: 

- divulgar o IFRJ enquanto instituição de Ensino, pesquisa e extensão; 



- aproximar a comunidade dos serviços que o Campus oferece; 

- conhecer profissionais da educação que atuam nas redondezas do Campus (professores, diretores, orientadores 

pedagógicos, bibliotecários - Escola Estadual Raul Vidal, Liceu Nilo Peçanha, Colégio Estadual Aurelino Leal, Curso 

pré-ENEM-UFF(Engenharia), Biblioteca Parque/Niterói) e que dialogam acerca dos temas que envolvem a Lei 

10.639/03; 

- promover, ampliar, revisitar o acervo da Biblioteca IFRJ/Campus Niterói juntamente com a comunidade interna e 

externa; 

- reconhecer as necessidades informacionais dos usuários frequentes e dos usuários em potencial; 

- ampliar o acervo da biblioteca através do incentivo à troca de livros; 

- dialogar com parceiros como editoras, autores, professores, diretores escolares, bibliotecários, coordenadores de 

ensino, entre outros profissionais; 

- promover debates importantes acerca da diversidade cultural entre a instituição e seus usuários frequentes e em 

potencial; 

- viabilizar práticas sustentáveis de acesso ao livro e ao conhecimento. 

INDICADORES 

PÚBLICO ALVO (participantes no evento) 

Alunos de todos os cursos oferecidos no semestre, professores das instituições de ensino estaduais 

dos arredores do Campus, alunos das mesmas escolas, usuários de bibliotecas próximas. 

TOT

AL 

140 

Servidores IFRJ (docentes e técnicos administrativos)  

02 PROFESSORES (LINGUA PORTUGUESA E COORD. DE ENSINO) 

06 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS (BIBLIOTECA, COTP, DIREÇÃO ADM, PREFEITURA, TI) 

08 

Alunos do IFRJ 

( X  ) Ensino Médio Técnico   (   ) Graduação   (   ) Pós-Graduação   (   ) EJA 

* Presentes também alunos dos cursos FIC – ENEM e ADM 

50 

Alunos de Outras Instituições (especificar): Escola Estadual Raul Vidal, Liceu Nilo Peçanha, Colégio Estadual 

Aurelino Leal, Curso pré-ENEM UFF, Biblioteca Parque/Niterói 

(   ) Ensino Fundamental   ( X  ) Ensino Médio   ( X ) Graduação   (   ) Pós-Graduação   ( X  ) EJA 

70 

Comunidade Externa (docentes e demais profissionais) 

Professores e coordenadores das escolas: Escola Estadual Raul Vidal, Liceu Nilo Peçanha, Colégio Estadual 

Aurelino Leal, Curso pré-ENEM UFF, Biblioteca Parque/Niterói 

10 

Outros (especificar): Também visitaram a exposição pessoas que acessam os serviços prestados pela 

Prefeitura Municipal de Niterói, servidores da Reitoria, e servidor do MEC. Conforme imagens da ATA de 

visitação da exposição. 

 

FORMAS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO 

Folder de Programação (anexar)  SEMANEX  



Cartaz (anexar) OK,  15 

Mídia internet (anexar link) 

http://portal.ifrj.edu.br/cultura-afro-brasileira-destaque 

https://www.facebook.com/ifrjniteroi/posts/358403894570871 

https://www.facebook.com/ifrjniteroi/photos/a.163490144062248.1073741828.102375676840362/3525664

98487944/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/ifrjniteroi/photos/a.163490144062248.1073741828.102375676840362/3530658

41771343/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/ifrjniteroi/posts/350219455389315 

https://www.facebook.com/luizantonio.aguiar.3/posts/1605646249495278 

 

 

Anais dos Trabalhos (anexar link) 

https://drive.google.com/file/d/17QdyJy1c0F2t2PWzOcgqrRxzxiyPpJrS/view 

http://sigeventos.ufrn.br/evento/CBEU2018/pagina/comunicacao-oral 

*Apresentei Comunicação Oral no Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, mas a publicação ainda não 

está disponível. Data do CBEU / UFRN – 2018 : de 28 a 30 de junho de 2018. 
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Outros (especificar): _____________________________________ 

 
 

COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

Promover este evento foi ao mesmo tempo desafiador e transformador. Foi um desafio sair do espaço de conforto 

das atribuições cotidianas e lançar ideias, propostas, discussões dentro do espaço institucional atingindo alunos e 

servidores, e mais desafiador foi buscar ecos destas discussões para além dos muros da instituição.  

Foi para além desses muros que a transformação se deu, já que ao entrar em contato com outras instituições, 

professores, alunos, pode-se constatar, felizmente, o interesse e outros trabalhos que estão sendo desenvolvidos 

abordando a mesma temática e que podem servir de ponte para o desenvolvimento de práticas colaborativas tanto 

entre instituições como parcerias entre tantos profissionais, como o fortalecimento do relacionamento com as 

Editoras de livros da temática africana e afro-brasileira que contribuíram com doações de livros bastante expressivas 

para incentivar o TROCA-TROCA literário.  

O troca-troca literário, como a presença de autor renomado na instituição, foram fundamentais para conseguirmos 

ampliar o diálogo com professores e alunos de outras escolas, já citadas neste relatório. Como foi possível oferecer 

um trabalho de qualidade, envolvendo palestra com autor e doação de livros, conseguimos uma resposta muito 

positiva sobre a presença de público externo ao IFRJ. 

Promover um evento de integração entre a comunidade e a instituição é desafiador em muitos sentidos, 

principalmente na escolha do tema que visa buscar esta integração. Será que a comunidade está interessada no 

tema? Será que a instituição tem reconhecimento para propor discussões e debater o tema? No caso do tema 

proposto na execução do projeto aqui relatado, existe exigibilidade legal para que levantem discussões que se 

proponham ações. Assim os passos iniciais foram impulsionados pela esperança de que o tema fosse de ampla 

necessidade dentro da instituição quanto  e assim conseguiu-se de fato extrapolar os limites internos da Instituição. 

 



 
 

ANEXOS 
 

 

 
CARTAZ EM FORMATO A3 DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS INSTITUIÇÕES VISITADAS E        EXPOSTOS DENTRO DO 

CAMPUS 



 
 
 

CUPOM DE PROMOÇÃO DO TROCA-TROCA LITERÁRIO, QUE FOI DISTRIBUÍDO ENTRE TODOS QUE 
PROCURAVAM A BILBIOTECA PARA FAZER AS TROCAS. CADA CUPOM DEU DIREITO A UM LIVRO A SER 

RETIRADO ATÉ O DIA DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO. 
 



 
 
BANNER ONLINE DE DIVULGAÇÃO DO TROCA-TROCA LITERÁRIO DENTRO DA SEMANA ETC. 
 
 
 
 



ACIMA E ABAIXO - DOAÇÕES RECEBIDAS DE EDITORAS PARA TROCA-TROCA LITERÁRIO 
 

 
 
 
 



 
MOMENTOS DE DIVULGAÇÃO EM:ACIMA -  EVENTO DA PREFEITURA NITERÓI. ABAIXO NO LICEU NILO 
PEÇANHA (DEIXANDO O CARTAZ NO MURAL DA ESCOLA) – CONTATO COM A COMUNIDADE DO 
MUNICÍPIO, ALUNOS, PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO. 

 
 
 



 
 
DIVULGAÇÃO DO EVENTO NO COLÉGIO ESTADUAL RAUL VIDAL. CONTATO COM ALUNOS, PROFESSORES E 
COORDENADORES. (APROVEITANDO PARA EXPERIMENTAR A MERENDA ESCOLAR!) 

 
ACIMA - DIA DO EVENTO COM O AUTOR LUIZ ANTÔNIO AGUIAR (AUDITÓRIO CHEIO!) – ABAIXO O LOCAL DE 
EXPOSIÇÃO DO TROCA-TROCA LITERÁRIO DURANTE A SEMANA ETC – CAMPUS NITERÓI 



 
 
 
ABAIXO - MURAL DE ESCOLAS VISITADAS – NITERÓI – ONDE CONSTATOU-SE  O INTERESSE DO TEMA 
TRAZIDO PELO EVENTO DE EXTENSÃO 
 

 



 



 
 
TROCA-TROCA NO DIA DA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO COM A PALESTRA DO AUTOR – AUDITÓRIO DO 
CAMPUS NITERÓI. 



 
AUDITÓRIO CHEIO COM A PRESENÇA DE PROFISSIONAIS E ALUNOS DE OUTRAS ISNTITUIÇÕES (INTÉRPRETE 
DE LIBRAS DO LICEU NILO PEÇANHA) 



 
 
ACIMA - MESA COM A EXPOSIÇÃO QUE FICOU ABERTA À VISITAÇÃO DURANTE TODO O MÊS DE 
NOVEMBRO/2017 
 
ABAIXO - IMAGENS DO LIVRO ATA DA EXPOSIÇÃO COM ASSINATURA DOS ENVOLVIDOS – PÚBLICO 
INTERNO E EXTERNO. 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
RIO DE JANEIRO 26 DE JULHO DE 2018 
 
 
 
Assinatura do Beneficiário 
Matrícula Siape 
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