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Introdução 
A extensão universitária nos últimos anos tem alcançado cada vez mais a sociedade, por meio das atividades que são 
desenvolvidas, e estas fazem a interação do meio acadêmico com a população, na qual a universidade encontra-se 
presente, vez que o número de pessoas que se beneficiam desses saberes ainda é baixo. Portanto, por meio da 
realização e promoção de eventos e projetos de extensão aos poucos possibilitará que os conhecimentos gerados 
dentro dos espaços universitários se tornem cada vez mais acessíveis a todos presentes em uma determinada 
sociedade. Segundo Scheidemantel, Klein e Teixeira, (2017, p.1) “A extensão possibilita a formação do profissional 
cidadão”. Pois, oferece a comunidade cursos, palestras, oficinas e outras atividades que enriquecem o currículo e o 
conhecimento. Os autores acima citados ainda afirmam que “A universidade, através da extensão, influencia e também 
é influenciada pela comunidade”. Com isso, a troca de saberes possibilita que a universidade conheça a realidade na 
qual está envolvida, preste uma assistência à comunidade e acima de tudo facilite a integração ensino-pesquisa-
extensão.  É nessa perspectiva que o evento de extensão da semana do livro e da biblioteca foi desenvolvida no 
Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Campus Coxim, buscando demonstrar algumas atividades 
desenvolvidas para estudantes do ensino técnico e superior, e tem como finalidade precípua incentivar a leitura. Com 
isso, o objetivo desse trabalho é relatar a experiência de alguns dos organizadores do evento. 

Metodologia 
O evento semana do livro e da biblioteca acontece no Campus Coxim IFMS, desde o ano de 2018. Sendo idealizado 
com base no decreto nº 84.631, de 12/04/1980, que instituiu a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Anualmente, 
esse evento tem sido organizado e desenvolvido como projeto de extensão e assim submetido a editais na instituição. 
O projeto tem sido elaborado pela bibliotecária do campus e conta com o apoio da equipe da biblioteca, de estudantes 
voluntários do ensino técnico e superior, servidores técnicos administrativos e docentes do campus. Para a organização 
das atividades que foram desenvolvidas em 2019 participaram da equipe de execução trinta e quatro pessoas, 
compreendidas entre 24 estudantes técnico e superior, principalmente os discentes da licenciatura em química, sete 
servidores técnicos administrativos e três docentes, os quais propuseram oficinas como a de leitura, origami, bingo 
literário, exibição de filmes e cosplay literário, entre outros. 

Resultados e Discussão 
A semana do livro e da biblioteca possibilitou a comunidade de Coxim conhecer o campus e o ambiente da biblioteca, 
onde todas as atividades foram desenvolvidas. O evento trouxe também importantes palestras e roda de leitura durante 
o período diurno, no noturno possibilitou aos acadêmicos de nível superior conhecer o portal de periódicos da Capes e 
a plataforma de Currículo lattes. A finalização deste evento tem culminado com a Maratona de Química do campus, o 
que tem possibilitado a inserção do espaço da biblioteca de forma lúdica e construtiva no cenário acadêmico por meio 
de brincadeiras e jogos, que são desenvolvidos por acadêmicos da licenciatura em química, no intuito de incentivar os 
alunos a conhecerem sobre a química. Neste evento, foram recebidos vários estudantes do ensino médio da rede 
pública estadual da Cidade de Coxim-MS, a cooperação dos organizadores para este evento foi muito relevância para 
divulgação e alcance do público-alvo. 

Considerações Finais 
Pode-se perceber que a participação dos alunos e professores, neste evento de extensão propiciou a integração entre 
os docentes, discentes e a comunidade coxinense. O evento promoveu ainda o desempenho do papel social da 
Universidade junto à comunidade. Considera-se também que o contato com a comunidade de extrema importância 
para os discentes que colocaram em prática os seus conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula e para os 
professores que puderam compartilhar saberes com a comunidade. 
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