
  

Dados  

Nome 

mesa/oficina/vivência: 
Roda de Conversa: Rede Unida e VERSUS 

Convidados: Ivan Ricalde (estudante UFRGS) 

Data: 11/11/2012 

Hora Início: 14:00 

Hora término: 15:00 

Local: Auditório 

Equipe de 
relatoria/mediação de 
mesa: 
nome/instituição 

Relatoria: Larissa Oliveira (UFRJ) e Taís de Sá (UFRJ) 
Mediação: Júlia Casperin (UFRGS) e Stefania Rosa (UFRGS) 

Dinâmica 

Pauta: 
 
Discussão da vivência no VERSUS no Rio Grande do Sul 
 

Desenvolvimento: 

Apresentação dos resultados que saíram da discussão que ocorreu pela 
manhã (mapa do versus, expectativa de atividades, informativos) e 
expectativa dos futuros versusianos do Paraná, Brasília etc. Tirar dúvidas 
sobre quais “caminhos” deve-se tomar para que esse projeto seja 
realizado nessas localidades. 
Troca de experiência com as atividades do versus que ocorreram no Rio 
de Janeiro.  
Fala do estudante João Roberto da UFRJ sobre sua experiência do 
versus na área programática 2.1, zona sul do Rio de Janeiro que 
apresenta uma realidade completamente diferente da vista pela estudante 
Larissa Oliveira que ficou na área 5.2 que corresponde a Campo Grande 
e adjacências. 
As maiores dúvidas surgidas foram de como conseguir implantar esse 
projeto nas localidades que ainda não possuem essa vivência. 
Ivan Ricalde apresentou a sua experiência do versus verão aqui no Rio 
Grande do Sul. 
Dificuldade de articulação com algumas coordenações de área, com os 
estudantes etc. No RS só foi aberto para os cursos da área da saúde, já 
no RJ não, foram todos-o os cursos.  
Versus foi criado pelo movimento estudantil há alguns anos atrás e agora 
é feito com uma parceria com os governos estaduais e municipais. 
Para conseguir essa adesão, necessita-se de uma coordenação local 
para mobilizar todo o processo de desenvolvimento do programa. 
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Deliberações: 
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