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O poeta mato-grossense Manoel 
de Barros foi talvez quem melhor de-
finiu o “aprender” na poesia. Em “O 
livro das ignorânças”, publicado em 
1993, ele associou o fazer do poeta 
ao questionar da criança, para quem 
o nome ainda não surge como limita-
ção. Em verso, ele diz: “O rio que fazia 
uma volta atrás de nossa casa era a 
imagem de um vidro mole que fazia 
uma volta atrás de casa. Passou um 
homem e disse: Essa volta que o rio 
faz por trás de sua casa se chama en-
seada. Não era mais a imagem de uma 
cobra de vidro que fazia uma volta 
atrás de casa. Era uma enseada. Acho 
que o nome empobreceu a imagem”. A 
beleza dos versos de Barros tem a nos 
ensinar sobretudo quando pensamos 
a extensão universitária. No passado, 
ainda que munidos de boas intenções, 
os atores envolvidos com a prática ex-
tensionista transpunham os muros da 

universidade com um objetivo: trans-
ferir tecnologia para as comunidades 
do entorno, levando o conhecimento 
científico como “solução”. A UFV é 
precursora nesse processo, desen-
volvendo suas ações desde a década 
de 1920. Hoje, porém, repensamos 
positivamente a prática extensionis-
ta. Não mais investidos do desejo de 
“transferir”, o que tem pautado a ex-
tensão é o diálogo. E é com essa inten-
ção que apresentamos o “Projeção”, 
novo informativo da Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura. O nome traz um 
sentido claro: aquilo que se projeta 
para fora. Mas projetar-se, conforme 
nosso entendimento, envolve uma du-
pla transformação: de fora e de dentro. 
É com esse espírito que convidamos 
você a conhecer um pouco mais sobre 
as ações extensionistas da nossa UFV. 
Afinal, como disse Manoel de Barros, 
“Poesia é voar fora da asa”.

 - Diogo Tourino de Sousa, 
Diretor de Extensão.

A extensão universitária pode ser 
idealizada de duas maneiras: por um 
lado, o conhecimento gerado na uni-
versidade que vai além de suas fron-
teiras e, por outro, o enriquecimento 
intelectual dos estudantes ao con-
frontar a realidade fora do campus. 
Decerto, não há maior importância 
para um ou para outro: os ganhos 
são conjuntos! Ganha a universi-
dade, ao formar profissionais com 
maior conhecimento acerca da rea-
lidade, e ganha a comunidade onde 
está inserida a universidade, com 
uma série de iniciativas que visam 
contribuir para o desenvolvimento 
social e econômico das pessoas que 
não estão diretamente ligadas a ela.

Essa, com certeza, foi a premissa 
que levou o governo federal a criar 
diversas novas instituições federais 
de ensino superior (IFES) pelo país. 

A abertura dessas instituições em 
diferentes regiões funciona como 
um catalisador do desenvolvimento 
daquele território.

A universidade deve ser o cenário 
de desenvolvimento de tecnologias 
que busquem a melhoria de vida 
da sociedade; é o local ideal para a 
discussão de assuntos que afetam 
a todos e a cada um. A sustentabi-
lidade ambiental, a aceitação das 
diferenças, o respeito à diversidade 
cultural, o aumento de produtivida-
de e da renda, entre outros, são as-
suntos que afetam nossa sociedade 
e têm sido transformados em temas 
de projetos de extensão na Univer-
sidade Federal de Viçosa.

Nesse sentido, o papel da Pró-
-Reitoria de Extensão e Cultura da 
UFV é apoiar as ações dos estudan-
tes, técnicos e professores em suas 
iniciativas extensionistas e cultu-

rais. Pretendemos ser a base facilita-
dora dessas ações, para que os atores 
possam se concentrar em suas ativi-
dades.

Não tenho dúvidas de que a UFV 
tem sido de fundamental importân-
cia para o desenvolvimento social e 
econômico de Viçosa e de Flores-
tal, como será para Rio Paranaíba. 
Porém, acreditamos que há espaço 
para mais interação entre a UFV e 
as regiões onde estão inseridos sua 
sede e os campi.

Caros calouros, é com essa pers-
pectiva em mente que lhes damos 
as boas vindas e os convidamos a se 
tornarem extensionistas da UFV.

 
  - Clóvis Andrade Neves, 

Pró-Reitor de Extensão e Cultura 
da UFV. 

A Extensão diz ‘olá’

O Projeção diz ‘olá’ 



“Pra mim, os proje-
tos de extensão da

UFV são essenciais
para a formação que procuro na
faculdade. Estou na metade do
curso de Comunicação Social –
Jornalismo. Faço parte de algumas
dessas iniciativas e só vejo pontos
positivos. A experiência de um
projeto de extensão  permite sair
da bolha teórica que alguns cursos
podem se tornar, além da troca de
conhecimento que existe com os
participantes, estudantes e profes-
sores. Atualmente participo 
de  três projetos de extensão da 
Universidade, em dois deles como 
voluntário, e  pretendo fazer parte 
deles pelo tempo que eu for estu-
dante.” Cleomar Marin, bolsista 
do Museu de Ciências da Terra 
Alexis Dorofeef.

  “Trabalhar em um
 projeto de exten-

 são é uma experiên-
cia muito rica para graduandos
dos mais diversos cursos ofere-
cidos pela universidade. Além de 
colocar em prática  conhecimen-
tos que adquiri em sala de aula, a
convivência com pessoas com
ideias totalmente diferentes das
minhas vem me tornando uma
pessoa mais crítica e humana.
Comecei a participar de alguns
projetos em 2014 e meu único
arrependimento foi não ter me
tornado um estudante extensio-
nista nos tempos de calouro, pois 
tudo só tem a acrescentar.”
Ytalo Gouvea, bolsista do 
Observatório dos Movimentos 
Sociais da UFV.

“Desde o início, a
nossa preocupa-

ção foi desenvolver
atividades de pesquisa a partir de 
nossas práticas extensionistas. Isso 
expressa parte de nossa
compreensão do papel político
da universidade, como também
nossa perspectiva pedagógica
sobre a formação de estudantes.
Entendemos que é possível uma
formação profissional consistente,
envolvendo não só o conhecimen-
to acadêmico, mas também  a  ca-
pacidade de diálogo social. Esses 
caminhos têm nos levado à expe-
riências importantes, do ponto de 
vista da formação de estudantes de 
diferentes áreas, numa grande ação 
interdisciplinar.” Marisa Barletto, 
coordenadora do Núcleo Interdis-
ciplinar de Estudos de Gênero.

Professor coordenador de projeto de extensão é homenageado na UFV
Em 2014, durante as festividades 

do aniversário de 88 anos da UFV, 
João Paulo Viana Leite - professor 
do Departamento de Bioquímica e 
Biologia Molecular, orientador do 
programa de pós-graduação e bio-
química agrícola e coordenador do 
Programa de Bioprospecção e Uso 
Sustentável dos Recursos Naturais 
da Serra do Brigadeiro (BIOPESB) 
- recebeu a medalha Peter Henry 
Rolfs do Mérito em Extensão, que 

destaca os docentes com ações em 
extensão universitária.

 João Paulo ingressou na 
UFV em 2006 e um ano depois já  
trabalhava com as atividades de ex-
tensão. Iniciadas na Serra do Bri-
gadeiro, com projetos envolvendo 
plantas medicinais; trabalhos em 
conjunto com a diretoria do Parque 
Estadual da Serra do Brigadeiro, 
com as comunidades e com os muni-
cípios do entorno; e com diferentes 
professores da UFV e de outras ins-
tituições.

Em meio a isso, o professor con-
cebe a extensão como uma forma de 
comunicação com a sociedade, que 
respeita o conhecimento tradicional, 
como o que se aprende com os rai-
zeiros, grandes sabedores do uso de 
plantas medicinais. Ele garante que 
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João Paulo recebe o prêmio das mãos da reitora
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saiba o que algumas pessoas pensam sobre  fazer extensão na 
universidade federal de viçosa
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essa interação é importante e gera 
um conhecimento mais aprofundado 
sobre a biodiversidade local, tanto 
para os raizeiros quanto para os pes-
quisadores.

“Receber esse prêmio em 2014 
aumenta ainda mais nossa respon-
sabilidade como professor, extensio-
nista, pesquisador dentro da UFV, 
de buscar sempre aprimorar e tra-
balhar mais nessa parte de extensão. 
Eu acho que a extensão não é algo 
isolado. O fazer extensão na Uni-
versidade é um compromisso com 
a nação, de melhoria da pesquisa, o 
momento em que a extensão vai cha-
mar para a realidade nacional. Então 
foi um momento muito importante 
para mim, como professor, e uma 
honra receber esse prêmio”, afirma 
João Paulo.
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Extensão em desenho
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O painel ao lado procurou apre-
sentar (por meio da facilitação 
gráfica) a Extensão Universitária  
de maneira lúdica, respeitando 
conceitos e diretrizes presentes 
na Política de Extensão Universi-
tária. Ele  foi produzido a partir 
de conversa com o Professor João 
Marcos de Araújo, que é chefe do 
departamento de Biologia Geral.

O professor leciona aulas de 
Biologia Celular para cursos de 
graduação e pós graduação; co-
ordena o subprojeto Licenciatura 
em Ciências Biológicas do Pro-
grama Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID); 
orienta bolsistas do Programa 
Jovens Talentos para a Ciência; e 
coordena e participa de Projetos 
de Extensão. Na pesquisa, atua na 
área de morfologia e histoquímica 
vegetal. Foi  Assessor Especial  da 
Pró-Reitoria de Extensão  e Chefe 
da Divisão de extensão de 2006 a 
2008.
A facilitação Gráfica é 

uma forma específica de co-
lheita de informações, regis-
tro em tempo real das conver-
sas e do conteúdo gerado por 
um grupo ou palestrantes, em 
que a essência de um diálogo, 
reunião, encontro ou palestra 
é traduzida e organizada no 
formato de um desenho ou 
de desenhos inter-relaciona-
dos. Esse recurso é feito em 
um painel de papel, utilizan-
do metáforas, esquemas, ilus-
trações e palavras-chave que 
representem a essência do 
processo e do resultado do 
evento. Assim, a memória do 
evento é preservada em um 
formato leve e divertido.
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Projetos de extensão da UFV dialogam com diversas atmosferas sociais

O NIEG desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão tendo como referência 
os Estudos de Gênero e Estudos Feministas e tem priorizado os campos da educação, 
saúde, políticas públicas e comunicação.  Ademais, alguns dos temas tratados são: con-
trole social, violência de gênero, processos de formação e sistemas de informação. Entre 
os objetivos do NIEG estão a promoção de atividades de extensão e pesquisa acadêmica 
comprometidas com transformações sociais para o enfrentamento das desigualdades de 
gênero; e o incentivo a formação e capacitação de recursos humanos na área de gênero. 
Para saber mais sobre o NIEG, acesse nieg.ufv.br ou visite a central no Ed. Arthur Ber-
nardes, sl. 9 (subsolo), no Campus Universitário.

 /nieg.nucleointerdisciplinardeestudosdegenero

As atividades do Museu de Ciências da Terra Alexis Dorofeef  (MCTAD), ligado ao 
Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa (UFV), buscam despertar a 
curiosidade e o interesse das pessoas pelo que existe e acontece em nosso planeta, tendo 
como principais elementos os solos, as rochas e os minerais. Com a exposição de seu 
acervo e, principalmente, com a realização de ações educativas, o museu é um espaço de 
descobertas e interações. O objetivo é abrir as portas da UFV para que toda a comunida-
de possa vivenciar o cotidiano da produção de ciência na Universidade. Para saber mais 
sobre o MCTAD, acesse mctad.ufv.br ou visite a central na Vila Giannetti, casa 31, no 
Campus da Universitário.

 /Museu-de-Ciências-da-Terra-Alexis-Dorofeef

O PRELIN – Programa de Extensão em Ensino de Línguas – tem como princípio 
norteador  a relação ensino-pesquisa-extensão. Seu objetivo é viabilizar o ensino de lín-
guas estrangeiras a baixo custo para as comunidades universitária e viçosense. Visa tam-
bém proporcionar aos alunos do Departamento de Letras a oportunidade de se prepa-
rarem como futuros profissionais (Letras e Secretariado Executivo), oferecendo campo 
de estágio e pesquisa aos estudantes. O programa oferece cursos regulares de Inglês, 
Francês, Espanhol e Libras e também workshops, minicursos e eventos em geral, com te-
máticas relacionadas às demandas de seu público-alvo. Para saber mais sobre o PRELIN, 
acesse prelin.org.br ou visite a central localizada na Vila Giannetti, Casa nº12, no Campus 
Universitário.

Língua estrangeira para formação acadêmica

Museus e a integração com a comunidade

Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero

 
São inúmeros os projetos que você, calouro, pode encontrar aqui na nossa universidade. Projetos de atuação 

dentro e fora do campus, projetos sociais, projetos culturais, além de cursos e atualizações que contam como 
extensão. Conheça alguns deles:

A EXTENSÃO 

                       DIVULGA
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O NEAB estimula, no âmbito da UFV, a reflexão acerca das desigualdades étnicas/
de cor/raciais e das políticas de promoção da igualdade. O núcleo auxilia na elaboração, 
no acompanhamento e na avaliação do sistema de ensino municipal e estadual. Também 
atua na implementação de políticas públicas de diversidade cultural, em especial aquelas 
voltadas para população afro-brasileira. O NEAB têm o objetivo de criar e fortalecer par-
cerias com grupos ou organizações que realizam produções artísticas, culturais ou qual-
quer manifestação que tenha como foco a reflexão acerca das tradições e saberes africanos 
e afro-brasileiros, tanto no âmbito universitário quanto em Viçosa e região. Para saber 
mais sobre o NEAB, envie um e-mail para neabvicosa@gmail.com.br ou visite a central 
na Escola Estadual Professor Sebastião Lopes de Carvalho, bairro Bom Jesus, Viçosa.

 /NeabVicosaMG

O Projeto InterAção – Responsabilidade Social e Meio Ambiente é uma iniciativa de 
extensão que tem por meta a implantação e expansão da coleta seletiva no município de 
Viçosa. Em parceria com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e a Associação 
dos Trabalhadores da Usina de Triagem e Reciclagem de Viçosa (ACAMARE), o projeto  
vem, desde 2008, buscando sensibilizar a comunidade para a mudança de comportamento 
e atitude. O projeto não se restringe apenas ao sentido ambiental, mas também ao social, 
pois a implantação da coleta seletiva gera renda, emprego e melhoria de vida para os 
trabalhadores da ACAMARE. Para saber mais sobre o InterAção, envie um e-mail para 
projetointeracao@ufv.br ou visite a central atrás do Parque das Ciências (ao lado do Ban-
co do Brasil – UFV).     

 /projetointeracao.ufv

A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Federal de Vi-
çosa (ITCP-UFV) constituída em 2003, desenvolve ações direcionadas ao fortalecimento 
e fomento de empreendimentos econômicos organizados a partir dos princípios da Eco-
nomia Popular Solidária por meio da atuação multidisciplinar de estudantes e professores 
de diversas áreas do conhecimento acadêmico. O objetivo geral do programa é apoiar 
iniciativas coletivas, visando seu fortalecimento nos aspectos econômicos, organizativos e 
sociais. A ITCP busca ainda a geração de trabalho e renda; a promoção do consumo cons-
ciente, do comércio justo, da segurança alimentar, da produção agroecológica e solidária; 
e o desenvolvimento local sustentável. Para saber mais sobre a ITCP, acesse itcp.ufv.br ou 
visite a central na Vila Matoso, casa 3, no Campus Universitário.

/itcp.ufv

Reciclagem e responsabilidade social

Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros

Economia popular solidária

A extensão espera por você. Para saber mais sobre esses e outros projetos, fique atento às próximas edições 
da Projeção ou acesse pec.ufv.br. 

A EXTENSÃO DIVULGA PROJEÇÃO ANO  1 JANEIRO 2015



O “Flanando na Praça” visita 
praças e outros espaços públicos de 
Viçosa em busca de personagens e 
acontecimentos comuns, com o ob-
jetivo de resgatar a identidade vi-
çosense, revelar e narrar histórias 
do cotidiano e de pessoas anôni-
mas, tantas vezes negligenciadas 
pela mídia e pela historiografia lo-
cal. 

A partir da imersão nesses es-
paços, são produzidos relatos jor-
nalístico-literários diversos, como 
crônicas, reportagens, imagens, 

áudios, vídeos e fotonarrativas, que 
são postados no site do Flanando 
(com.ufv.br/flanando) e apresenta-
dos nas exposições realizadas pelo 
projeto. Este é realizado pelo De-
partamento de Comunicação So-
cial e pelo curso de Jornalismo e fi-
nanciado pelo edital Procultura, da 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultu-
ra da UFV.  /projetoflanandoFlanar é andar sem rumo pelo espaço urbano, 

observando com atenção

Nos bastidores desse projeto: Robson Filho e outros participantes ‘flanando’ na feirinha em Viçosa

Projeto de extensão Flanando na Praça vence três grandes premiações
O ano de 2014 foi produti-

vo para todos os participantes do 
“Flanando na Praça”, que são cha-
mados de flâneurs. O primeiro deles 
foi a vitória na categoria de melhor 
produção em Jornalismo Literá-

rio da região Sudeste na Expocom 
– Exposição da Pesquisa Experi-
mental em Comunicação, durante 
o Intercom, maior evento de Co-
municação do país, cuja fase regio-
nal aconteceu em Vila Velha, Espí-

rito Santo. O Flanando concorreu, 
ainda, na etapa nacional em Foz 
do Iguaçu, Paraná, e também saiu 
vencedor. Por fim, durante  o Sim-
pósio de Integração Acadêmica 
(SIA) promovido pela Universida-
de, o projeto recebeu o Prêmio Ar-
thur Bernardes de melhor projeto 
de extensão do Centro de Ciências 
Humanas, Letras e Artes da UFV. 

Robson Filho é um flâneur 
desde 2013, mesmo ano em que 
iniciou sua vida universitária, e 
garante ter acompanhado o de-
senvolvimento do projeto. Atuou 
como bolsista ao longo de 2014 e 
teve participação ativa em todas 
as conquistas. 

“Foram conquistas emocio-
nantes que não só reconheceram 
nosso trabalho como também nos 
estimularam bastante”, afirma o 
estudante.

Fique ligado nas informações sobre o projeto da casa 43 da Vila Gianetti, no campus universitário
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Simpósio de Integração Acadêmica 2014 premiou cada um dos centros
A Universidade Federal de Vi-

çosa, por meio da ação conjunta 
da Pró-Reitoria de Ensino (PRE), 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
-Graduação (PPG) e da Pró-Rei-
toria de Extensão e Cultura (PEC) 
promoveu, entre os dias 20 a 25 de 
outubro de 2014, a quinta edição 
do Simpósio de Integração Acadê-
mica , o SIA/2014. 

No evento, com o Prêmio Ar-

thur Bernardes foram comtempla-
dos por centro acadêmico traba-
lhos apresentados em sessão oral. 
No mérito em extensão, os vence-
dores foram: Apoio e fomento a Em-
preendimentos Econômicos Solidários 
do segmento artesanato: O processo de 
Incubação da Associação dos Artesãos 
e produtores de alimentos Caseiros da 
região de Viçosa/MG,  pelo CCA; 
O uso de metodologias participativas 

na construção de estratégias regionais 
para aprimoramento da vigilância 
dos óbitos materno, fetal e infantil, 
pelo CCB; Articulando o conheci-
mento científico em aulas voltadas 
para estudantes surdos, pelo CCE; e 
Flanando na Praça: narrativas jor-
nalístico-literárias dos espaços públi-
cos de Viçosa, pelo CCH.

Confira outros resultados em 
migre.me/nEORE.
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