
 

 

Carta aberta sobre a 19ª Mostra da Produção Universitária - MPU Virtual 

 

Inicialmente queremos, por meio desta carta, reafirmar nosso compromisso 

com princípios de gestão participativa, de construção coletiva, de produção de 

saberes/fazeres que articulam o ensino, a pesquisa, a extensão, a cultura e a 

inovação. Este compromisso garante o protagonismo estudantil na produção de 

novos conhecimentos, em uma perspectiva de fortalecimento da ciência com 

compromisso social, como é o tema de nossa Mostra no ano de 2020. 

São muitos os desafios de construir uma Mostra no formato virtual. Desde 

março, estamos dialogando sobre possibilidades que integrem, que somem, que 

evidenciem nossas potencialidades, que nos aproxime mesmo em um momento 

que, fisicamente, estamos distantes, com o propósito de garantir a partilha dos 

saberes, por reconhecermos a existência de uma Universidade que se move, 

mesmo em tempos de Pandemia. 

Nossa produção universitária sempre tem muito a mostrar! E esta edição 

virtual, é um convite à reflexão, ao diálogo e ao encontro, para uma conversa sobre 

a vida em uma sociedade em pandemia. Confiar na produção acadêmica de 

qualidade e socialmente referenciada é o que nos faz não desistir de realizar mais 

uma MPU, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos. A 19ª MPU é um 

movimento de resistência, do Ensino, da Pesquisa, da Extensão, da Cultura, da 

Inovação, enfim da Educação Superior de Qualidade que a FURG sempre fez e 

sempre fará! 

Esta carta aberta é resultado de um movimento coletivo, de um processo de escuta 

que nos faz reconhecer como legítimas e acolher todas as críticas, sugestões, e 

propostas que surgiram ao longo desses meses de organização do evento, e mesmo 



agora diante das reflexões recebidas quanto ao cronograma publicado e outros 

aspectos da mostra. 

Nosso sincero desejo é que possamos fazer dessa MPU um grande encontro 

acadêmico. Neste sentido, frente às demandas apresentadas pela comunidade 

acadêmica, foi possível repensar algumas ações. Lembramos que há todo um 

trabalho de planejamento e organização da mostra que muitas vezes se torna quase 

invisível, desde a escrita e revisão do regulamento, definição da programação, fases 

de homologação das inscrições, ensalamento, organização dos tempos e espaços. 

O nosso desafio agora é operacionalizar esse planejamento de forma 

essencialmente virtual.  

Reconhecendo que a MPU é uma ação coletiva, realinhamos alguns 

encaminhamentos relacionados à realização do evento: 

 Ampliação dos prazos de inscrição para apresentação de trabalhos, que será 

até 02 de setembro; 

 Serão aceito trabalhos que apresentem resultados finais e/ou parciais, relatos 

sobre os projetos nos quais os estudantes estejam inseridos e seus 

processos em desenvolvimento, bem como as organizações e reflexões sobre 

ser estudante em tempos de COVID-19. Aos bolsistas, lembramos que as 

bolsas foram implementadas entre maio e agosto de 2019, pelo menos 6 

meses antes do início da pandemia, sendo possível focar seu relato nestes 

primeiros meses de atuação, sem prejuízo de sua participação; 

 Não haverá premiações neste ano, visando garantir que a MPU 2020 seja um 

espaço de partilhas, encontros (mesmo que virtual), um tempo/espaço para 

lembrar que não estamos sós na produção de saberes e de alternativas para 

superarmos as perdas deste momento singular. Pedimos desculpas aos 

estudantes que porventura tinham a expectativa de premiação nesta MPU e 

os convidamos a participar no próximo ano;  

 

Estas são as orientações e decisões possíveis neste momento, que buscam 

demonstrar nossa capacidade de diálogo, de escuta sensível e de estabelecer 

relações empáticas. A MPU tem como propósito compartilhar com a comunidade 

acadêmica, e a sociedade em geral, o que produz, compartilhando experiências, 

aprendendo e ensinando e criando a oportunidade de trocas, de compartilhar 



caminhos possíveis no tempo presente, em que se faz necessário contarmos essa 

história, registrarmos os desafios de ser Universidade em tempos pandêmicos. 

Os princípios que nos movem não são os da hierarquização dos saberes, mas os da 

partilha e da diversidade; da democracia e do respeito, tão importantes em 

momentos de ódio e negacionismo. A MPU é mais do que apresentação de 

trabalhos, ela é um espaço/tempo de confraternização, celebração e registro da 

nossa história. 

Informamos que até o momento já foram recebidos centenas de resumos nos 

seis eventos idealizados como parte da MPU, o que demonstra uma ampla adesão e 

participação de estudantes, professores, técnicos e da comunidade externa a 19ª 

MPU e seu novo formato. Certamente esta adesão será ainda mais expressiva nos 

momentos posteriores, à medida que mais participantes concluam seus resumos, e 

se aproxime o fim do período de inscrição. Isto demonstra que o espírito de partilha 

e compromisso tem sido abraçado calorosamente por todos. Posteriormente, 

estaremos, com base no que nos foi solicitado, organizando outros 

encaminhamentos sobre a organização e funcionamento desta MPU virtual, que 

serão divulgados nas mídias oficiais da Universidade.  

Queremos por fim dizer que estamos abertos a toda avaliação e propostas, 

pois a MPU se faz para além da comissão. Reafirmamos que esse diálogo é 

fundamental para que possamos construir um evento como a MPU, que só acontece 

com a participação de servidores, docentes e estudantes!   

 

 

Rio Grande, 24 de agosto de 2020. 

Comissão Organizadora da 19ª. MPU (Virtual) 

 


