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   Com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) 
e a suspensão das atividades presenciais no Cam-
pus Alvorada (em março de 2020), assim como em 
todo o IFRS, num primeiro momento, as ações de 
extensão, pesquisa e ensino foram interrompidas. 
Com o passar do tempo, a instituição compreendeu 
que era possível realizar algumas propostas de 
forma remota e/ou on-line. Um dos projetos de ex-
tensão que fez essa transição para o ambiente vir-
tual foi o “Núcleo de Cultura de Paz”. 
   De acordo com o coordenador Vinícius Lousada, a 
ação surgiu em 2019, quando um grupo de ser-
vidores do Campus iniciou o Núcleo de Justiça Res-
taurativa (Núcleo de Referência em Práticas Res-
taurativa) como extensão, a partir do programa Es-
cola+Paz, promovido no território de Alvorada e aco-
lhido pela unidade, o que incluiu a formação de faci-
litadores de Círculos de Construção de Paz.
    O objetivo do projeto é disseminar os princípios 
da Justiça Restaurativa (JR) e da Cultura de Paz 
(CP) no território de Alvorada por meio do desen-
volvimento de grupos de estudos abertos à comu-
nidade e da realização periódica de Círculos de 
Construção de Paz (CCPs) em diversos espaços 
comunitários. 
    Em razão da pandemia, esses espaços físicos 
migraram por virtual e por meio da página da ação 
no Facebook, o Núcleo realiza a atividade “Diálo-
gos de Cultura de Paz em tempos de Pandemia” 
com palestras (lives) conduzidas por especialistas 
ou militantes da Cultura de Paz e Círculos de 
Cultura de Paz.
    Segundo Lousada, a proposta está mobilizando 
um grande número de pessoas, inclusive, para além 
do território de Alvorada, favorecendo ações de 
intercâmbio com outros coletivos de CP em cidades 
e instituições distintas. Outros aspectos positivos 
são a difusão da CP, dos CCPs e da JR; as trocas

acadêmicas e científicas, que fortalecem o campo 
de estudos sobre a paz enquanto política; a apre-
sentação de trabalhos científicos sobre o tema; e o 
fomento inicial de um grupo de diálogo inter-campi 
sobre CP. 
   “Reconhecemos que, no mosaico de outras con-
tribuições do Campus e do IFRS no campo dos Di-
reitos Humanos e da Justiça Social, o Núcleo de 
Cultura de Paz tem demarcado, do ponto de vista 
epistemológico, político e pedagógico, uma frente 
de ação coletiva pela paz como ferramenta de 
transformação social”, afirma.
     Acompanhe as ações do Núcleo de Cultura de 
Paz do Campus Alvorada pela página do Face-
book: @nucleodepazifrsalvorada. 
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