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Introdução. Este trabalho objetiva fomentar o debate sobre temas considerados importantes para
a sociedade. Assim, criar um canal de comunicação com a comunidade externa a fim de
selecionar temas considerados relevantes em formato de aulas públicas. T endo em vista que
várias reflexões contemporâneas ocorrem a partir do senso comum, sem considerar interpretações
consolidadas dentro da academia. Segundo Hannah Arendt (2007) a falta do pensamento crítico
levou a humanidade a períodos de crise humanitária e sistemas totalitários. Diante de uma
sociedade impregnada pelo senso comum, criar espaços de pensamento crítico é oportunizar a
sociedade um momento de autoconhecimento. Assim, Compartilhar o conhecimento

estruturado na instituição, em formato de aulas públicas, à comunidade torna-se um
compromisso do Instituto Federal Catarinense. O campus Fraiburgo está situado na
região centro-oeste de Santa Catarina, onde as possibilidades de acesso aos debates
acadêmicos é limitado, uma vez que as necessidades básicas de grande parcela da
população não são adequadamente atendidas. É perceptível que entre atender as
necessidades básicas e as carências intelectuais, grande parte da população opta pela
primeira. A vista disso, esta ação extensionista justifica-se ao estimular o debate em
nível acadêmico e difundir um conhecimento sistematizado, fruto do trabalho, para a
comunidade.
Materiais e métodos. Procurou-se elaborar um canal de comunicação com a
comunidade externa, convidando profissionais de outros estabelecimentos de ensino e
do IFC para participarem da atividade. Os debates ocorrem em mesas-redondas tendo
como temas aqueles escolhidos pela comunidade acadêmica e externa no mês de
março de 2019 através de um formulário.
Resultados esperados. Espera-se com esta atividade divulgar o conhecimento
produzido na instituição e aprofundar os vínculos existentes entre o IFC e a
comunidade externa. No âmbito do campus, criar a cultura do debate e do respeito
pelas opiniões divergentes.
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