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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA Conheça mais sobre esta dimensão da formação acadêmica
na Universidade Federal de Viçosa aqui no Projeção!

Veja na página 8 
relatos de pessoas 

que se envolveram com a 
extensão durante a 
graduação e que, 

depois de  formados,
continuaram 

trabalhando na área!

mural: Você conhece os proje-
tos de extensão que atuam junto às 
comunidades acadêmicas e viço-
sence? Confira o nosso mural!

DIZ AÍ: A Prof.ª France Maria Gontijo 
Coelho, do Departamento de Economia 
Rural, conta sua trajetória!

editorial: O Pró-Reitor de Ex-
tensão e Cultura fala sobre a rele-
vância da extensão na formação es-
tudantil em momentos de crise.

Pág. 4 Pág. 1

CREDITAÇÃO 
DA 

EXTENSÃO 
Você sabe o que é isso? 

 O Projeção explica o que é e 
como funciona essa 

exigência  do Plano Nacional de 
Educação para as instituições 
públicas de ensino superior!

Págs. 5 e 6

depoimentos

Atividade de extensão do projeto “Popularização da ciência, saberes e práticas”

Atividade de extensão do projeto “Popularização da ciência, saberes e práticas”
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 Você está entrando numa Universi-
dade Pública.
 Não vamos discutir cotas. Estudos 
demonstram que, a partir do terceiro período, 
o rendimento entre estudantes cotistas ou não 
é o mesmo. Assim, a ideia discutida à exaustão 
foi boa e dará bons frutos. Enfim, pessoas com 
baixo poder aquisitivo também podem sonhar 
com a universidade.
 Mas como manter na Universidade 
estudantes economicamente carentes? A Uni-
versidade Federal de Viçosa (UFV) se orgulha 
de ter um programa muito eficaz de apoio 
estudantil, incluindo alojamentos, restaurantes, 
bolsas manutenção e atendimento psicológi-
co, médico e odontológico como a face mais 
visível desse programa, porém há, ainda, bi-
bliotecas, campi bem projetados e campus em 
cidades do interior, que  são também muito 
importantes.
 Estamos num período de retração 
brutal do orçamento do país! Isso é fato e 
é bobagem buscar culpados por essa situa-
ção. A Universidade Pública é mantida pela 
sociedade brasileira com seus impostos, a 
produção diminuída leva à arrecadação 
menor e, consequentemente, há menos di-
nheiro para educação, saúde, segurança, etc. 
Por conseguinte, a crise e as cotas aumen-
tarão o contingente de alunos dependentes 
da Assistência Estudantil.  Sendo assim, o que 
a Extensão e a Cultura têm a ver com isso? 
 Muito! Certamente você chegou aqui 
com a seguinte ideia: “vou me formar, partir e 
ganhar dinheiro para o meu sustento e o da 

minha família”. Está corretíssimo. Essa é a prin-
cipal função das Universidades e o principal 
motivo para que a sociedade as mantenha. 
Mas, não se iluda, a “grana” que “banca” a 
UFV e tudo que ela te oferece é a mesma que 
“banca” saneamento básico, SUS, Bolsa Famí-
lia, penitenciárias, etc. A Extensão fará  com 
que você veja com clareza, essas coisas e 
muito mais e isso apenas a sala de aula não 
é capaz de mostrar .  A Cultura abrirá a sua 
mente para além do dia a dia, transforman-
do-o numa pessoa mais capaz de conhecer e 
aceitar as diferentes formas de ver o mundo. 
 Portanto, participar de Projetos de Ex-
tensão e de Projetos Culturais é ter contato 
com realidades diferentes que certamente 
agregarão valor a sua permanência na UFV. 
É, ainda, uma forma de retribuir o investimento 
da sociedade na sua formação. 
 O momento é grave e precisa da 
compreensão e do esforço de cada um. A UFV 
terá que rever investimentos e planejar com 
um orçamento que não deve cobrir as despe-
sas; tudo sem perder o foco na sua missão de 
formar cidadãos com conhecimento técnico, 
ético, crítico e comprometido com a liberdade.
 Vamos, da melhor maneira possível, 
fazer valer o investimento que todo brasileiro 
faz em cada um de nós.

 Em nome da PEC, seja bem-vindo(a)!

Clóvis Andrade Neves
Pró-Reitor de Extensão e Cultura
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eles querem ver mais fortalecido e empoderado é o da sociedade, para 
que se possa ver os envolvidos conquistando uma dimensão mais crítica, for-
talecendo outros olhares e pontos de vista. Assim, sob a perspectiva de dar 

voz à comunidade e de traba-
lhar sempre em parceria, o Pro-
grama TEIA desenvolve ações a 
partir da troca de saberes entre 
o científico e o popular, buscan-
do intervir positivamente, tanto 
junto aos grupos, às organiza-
ções e aos movimentos sociais 
parceiros, quanto junto à política 
de extensão da UFV.

“para dentro”, junto aos grupos 
da universidade. 
 Willer Araújo Barbosa, 
professor do Departamento de 
Educação, é um dos coordena-
dores do TEIA e ressalta que, 
enquanto projeto de formação 
social, acadêmica e estudantil, 
essa lógica do diálogo com a 
sociedade sempre foi muito im- 
portante para o TEIA e que, 
por muitas vezes, o lado que

 Uma das diretrizes da Extensão Universitária diz respeito à interação 
dialógica, que orienta o desenvolvimento de relações entre universidade e 
setores da sociedade pelo princípio do diálogo e troca de saberes entre am-
bas as partes, buscando superar, assim, o discurso da hegemonia acadêmica 
e a ideia de que o saber científico tem mais valor.
 O programa de extensão TEIA, criado em 2005, traz como proposta a 
interação entre projetos da UFV por meio do diálogo com as comunidades e do 
desenvolvimento de ações conjuntas que visam à integração das atividades dos 
grupos extensionistas, fortalecendo a relação entre os projetos e entre a Uni-
versidade e a sociedade. Funciona da seguinte forma: os projetos que possuem 
temáticas de trabalho em comum (agroecologia, educação popular, economia 
popular solidária, tecnologias sociais, etc.) se organizam coletivamente e, a par-
tir das demandas levantadas junto às comunidades e aos grupos populares com 
os quais trabalham, promovem atividades para buscar atender a tais necessi-
dades. Assim, o TEIA vem desenvolvendo trabalhos com dois tipos de alcance, 
o primeiro “para fora”, junto à sociedade e aos movimentos sociais, e o segundo

Programa TEIA promove a interação entre os saberes popular e científico

Sebastião Farinhada é músico, 
educador popular, coordenador 
do Fórum Mineiro de Entidades 
Negras e integrante da Rede 
de Saberes das Comunidades 
Quilombolas da Zona da Mata. 
Ele é filho de trabalhadores rurais 
e, antes mesmo, de ir para a es-
cola, já trabalhava com seus pais 
na roça. Esteve em diálogo com a  
Universidade muitas vezes: even-
tos dos cursos de Biologia, Educa-
ção, da área das agrárias e ativi-
dade promovidas em parceria 
com o TEIA, entre outros. “Pra mim 
é muito importante esse diálogo. 
Eu sempre participei de grupos 
produtivos e o fato de se ter o 
acompanhamento de professo-
res e estudantes é muito bom, 
porque soma a teoria à prática 
e isso pra mim é muito importante. 
É uma forma de aprender juntos. 
A gente aprende a teoria que a 
gente não sabia e a universidade 
aprende a prática que eles não 
conheciam. Esses dois saberes 
têm que estar juntos, um precisa 
do outro. No meu ponto de vista, 
eu valorizo muito o saber que eu 
aprendi, que é a sabedoria popu-
lar, eu não precisei de escola pra 
aprender, mas eu preciso muito 
da escola pra fazer esse diálogo 
do que eu aprendi com a teoria 
que eles têm para me ensinar.”

universidade federal de viçosa
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Troca de Saberes: evento promovido pelo TEIA, que traz a comu-
nidade e seus saberes para dentro da Universidade Federal de 
Viçosa.  Na foto: mesa de troca de sementes.

A extensão universitária é um trabalho em interação..  O diálogo entre diferentes é o que possibilita interações construtivas e permite atri-
buir sentido ao que se aprende e ao que se ensina. O diálogo permite que, de repente, quem ensina aprende e quem aprende ensina.

DIALOGICIDADE

Troca de Saberes:  grupo de congado que participou  de uma edição 
do evento.
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Marisa Barletto é professora do Departamento de Educação e coordena-
dora da Casa das Mulheres .  Ela explica que a violência é um fenômeno 

extremamente complexo, que at inge diferentes aspectos da vida e, por 
isso, o seu enfrentamento não pode ser feito de maneira unilateral , 
é preciso trabalhar em diversas áreas e campos diferentes .  “Não dá 
para as pessoas ficarem apenas na sua área de conhecimento.  Quem 

trabalha com formação, tem que entender qual é o procedimento que 
acontece no atendimento a vít ima, na delegacia .  Já quem é do direito, 

 tem que entender as questões da área de saúde e por aí vai .  É necessário 
para o projeto se realizar,  que essa interação aconteça”, afirma Marisa .   Além disso, para 
ela, “a exigência de entrar em contato com outras áreas cr ia no estudante outra perspec-
t iva sobre sua instrução. O espaço mult idisciplinar obriga que o aluno saia de ‘sua caix i -
nha’ e expanda suas possibilidades de aprendizado. É uma grande contr ibuição para sua 
formação e isso o aluno não encontrará se ficar limitado apenas às salas de aula” .  Marisa 
acredita que  a interdisciplinaridade não é apenas a interação profunda de áreas de conhe-
cimento e setores .  É também a integração dos atores envolvidos no processo, de campos de 
saberes e sujeitos sociais .  Por isso, a Casa das Mulheres trabalha também com a questão 
da interprofiss ionalidade com seus parceiros – a delegacia, conselho tutelar,  hospital ,  etc .

Casa das Mulheres: onde diferentes cursos e profissionais se unem 
pelo combate da violência de gênero e contra a mulher

universidade federal de viçosa
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 Um princípio fundamen-
tal da extensão universitária é a 
combinação e a interação entre 
campos diferentes de conheci-
mento e de atuação, com obje-
tivo de proporcionar uma visão 
mais ampla e holística sobre dife-
rentes processos sociais. Além de 
melhor compreendê-los, busca-se 
também contribuir para resolução 
de questões na sociedade. A 
Casa das Mulheres é um exem-
plo de programa de extensão 
que trabalha com esse princípio.
 Criada em 2009, a Casa 
trabalha com a rede de enfrenta-
mento da violência contra a mu-
lher em Viçosa e microrregião, de-
senvolvendo atividades que vão 
desde a prestação de assistência 
às vítimas até a elaboração de 
oficinas e cursos de conscien-

tização em escolas, eventos, etc. 
 Para conseguir desen-
volver um trabalho efetivo, o 
programa conta com uma equipe 
interdisciplinar, formada por es-
tudantes e professores de áreas 
diversas. Estudantes de direito, 
enfermagem, ciências sociais, co-
municação social, pedagogia, en-
tre outros, atuam em atividades 
como o atendimento às mulheres 
em situação de violência (em par-
ceria com a Defensoria Pública 
de Viçosa) e o levantamento de 
dados sobre a violência contra 
as mulheres (em parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde).
 Estudantes de qual-
quer área, desde que pos-
suam afinidade com a cau-
sa, podem fazer parte do 
projeto. Há, inclusive, voluntários e 

A vida une o que as ciências e as profissões dividiram em pedacinhos. 
Os problemas atuais que enfrentamos não se restringem a recortes disciplinares ou a especializações profissionais.

Quer saber mais?
Acompanhe o blog da 
Casa das Mulheres!

Coletivo da Casa das Mulheres, formado por 
estudantes de mais de cinco cursos diferentes.

INTERdisciplinaridade 
    e Interprofissionalidade

Foto: Acervo Pessoal - Mayara Costa Silva

voluntárias de outras instituições 
de ensino, como do curso de 
psicologia da Univiçosa.

Fo
to

: A
ce

rv
o 

Pe
ss

oa
l



DIZ AÍ! 

France Maria Gontijo Coelho é professora do 
Departamento de Economia Rural e possui uma car-
reira de reconhecida importância na área de exten-
são rural. Sua trajetória com extensão na UFV começou 
antes mesmo de se tornar aluna da instituição, quan-
do se juntou a um projeto de conjunto de sopros que  
se apresentava nos bairros e comunidades de Viçosa. 
No ano de 1988, ingressou no mestrado em exten-
são rural e em 1992, após defender sua tese, pres-
tou concurso para se tornar professora da UFV. Aju-
dou a criar o Circuito de Museus da Universidade, já 
trabalhou com assentados da reforma agrária, agri-
cultores e agricultoras familiares e em 2015 recebeu a 
Medalha de Ouro P. H. Rolfs de Mérito em Extensão.

P: COMO FOI TER O TRABALHO RECONHECIDO COM A MEDALHA DE MÉRITO EM EXTENSÃO?
F: Eu fiquei muito impressionada com a reação das pessoas, fiquei encantada com a alegria delas. Foi o reco-
nhecimento do trabalho. Eles ficaram contentes com isso de a Universidade dar essa medalha para a pessoa.
Mas não é para a pessoa, é para a ideia. A ideia de que a universidade tem que ter um compromisso com 
transformações sociais, seus valores e suas expectativas. A medalha significa muito mais do que as coisas que 
eu faço, pois não fiz nada sozinha. Tudo foi feito com um monte de colegas, um monte de estudantes, um monte 
de agricultores, um monte de assentados. Essas pessoas é que fizeram as atividades que transformaram aquilo 
em algo palpável. Isso não é produto de uma só cabeça, de uma geniosidade. Pensar sozinho, é uma coisa. 
Agora quando o seu pensamento chega junto a outras pessoas é muito mais realizador. O valor da medalha é 
pelo reconhecimento de uma comunidade universitária que abraça a ideia de colocar a universidade a serviço 
de causas que abranjam mais gente, inclusive aqueles que só estão incluídos na nossa sociedade pela exclusão. 

universidade federal de viçosa
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PROJEÇÃO: o  que te motivou a seguir na carreira ex-
tensionista?
france: Quando virei professora, eu tive a oportunidade 
de discutir teoricamente a interação dos conhecimentos de 
origens distintas, que era o conhecimento chamado científico-
tecnológico da universidade com os agricultores, o povo co-
mum que não estava inserido na academia.  Depois que fui 
para o doutorado em 1993, retornei com o firme propósito 
de trabalhar com o nosso conhecimento acadêmico de forma 
que ele se tornasse apropriável e que pudesse gerar auto-
nomia para os agricultores. Voltei com o objetivo de tentar 
trabalhar com uma perspectiva de extensão que superasse 
o tradicional difusionismo tecnológico, o qual  causava muita 
dependência, muita degradação ambiental  e que não era 
adequado para a realidade da reforma agrária e para o 
que depois veio a ser chamado de agricultura familiar no 
Brasil. Além disso,  o que me motivou, principalmente, foram 
os desastres sociais e ambientais da modernização agrícola 
brasileira. Nós vivemos em uma situação de fragilidade ambi-
ental muito grande e algumas práticas precisam ser retoma-
das e ressignificadas.

P: Você acha que a extensão dentro das instituições de 
ensino tendem a sofrer certa desvalorização e pouco 
investimento?
F: Eu não gosto desse discurso de que a extensão é des-
valorizada. Eu acho que tem valor. Muitas pessoas acham 
que isso tem valor. Muitos colegas meus estão fazendo pes-
quisas tentando achar algum destino mais significativo, mais 
importante para o que eles estão fazendo aqui. Falar que 
não tem recurso? Hoje em dia tem pouco, mas tem. Ela tem 
valor. A valorização das coisas começa por meio de nossa 
atribuição, e a sociedade dá muito valor para a extensão.. 

Aqui na UFV há muitas pessoas que trabalham com extensão e têm muito a nos ensinar!  
O “Diz Aí” é o nosso espaço de bate-papo com quem sabe sobre esse assunto!

Entrevistada desta edição: Profª France Maria Gontijo Coelho

Conheça mais sobre o trabalho da
 Professora France e veja  algumas 

cartilhas produzidas!

Foto: A
cervo Pessoal

Leia aqui a
 entrevista
completa!
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cREDITAÇÃO  DA EXTENSÃO:
A extensão universitária entrando para a grade curricular!

 O último Plano Nacional de Educação, de junho de 2014, estabele-
ceu metas e estratégias que devem ser cumpridas pelas instituições de ensino 
até 2024. No que diz respeito às Instituições Públicas de Ensino Superior, da-
mos destaque à estratégia 7 da meta 12, que diz que 10% da carga horária 
dos cursos de graduação deverá ser cumprida por meio da participação em 
atividades de extensão universitária. Esse processo de inclusão da extensão 
nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) recebeu o nome de “creditação”.

OU SEJA: Assim como existe uma 
carga horária pré-determinada de 
atividades de ensino (aulas) a ser 
cumprida, os estudantes também 
deverão praticar um mínimo de 
horas de ações ligadas à extensão 
para concluírem sua graduação.

Acesse o site e 
saiba mais sobre o
Plano Nacional de 

Educação 
2014 - 2024!*

 Na Universidade Federal da Bahia a extensão já é creditada. Ela acontece por meio da Ação Curricular em 
Comunidade e em Sociedade (ACCS), um componente curricular com caráter de disciplina para cursos de gradua-
ção e pós-graduação, que deve possuir carga horária mínima de 17 horas semestrais. A ACCS é uma disciplina 
como outra qualquer no que diz respeito à oferta e à matrícula. O seu diferencial é liberdade de escolha de temas 
e procedimentos metodológicos.  
 Para criar uma ação curricular, o docente tem que escrever um projeto e submetê-lo a editais, que são lan-
çados semestralmente pela Pró-Reitoria de Extensão da UFBA. A carga horária dessas atividades é computada 
como atividades de ensino para o professor.  Os cursos que ainda não possuem ACCS em seus projetos político-
pedagógicos têm até 2018 para incluí-las em sua grade curricular.

JÁ ACONTECE :

Saiba mais sobre a 
ACCS da UFBA e 

como funciona essa 
ação.

Confira como foi feita a
 implementação dessa  

proposta pela UFRJ.

A formação dos estudantes ocorre em pequenos 
módulos de “cumprimento da carga horária”, que 
comprovam os conhecimentos e técnicas adquiridas, conforme eles vão frequentando as aulas. 

As atividades de extensão, hoje, são 

cumpridas para além da carga horária 

total dos cursos, como atividades 

complementares. 

O estudante chega à universidade e começa a seguir a grade curricular
que lhe é dada.  
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 Com o cumprimento dessa meta os discentes  vivenciarão 
o ensino, a pesquisa e a extensão sem que se sintam sobrecarrega-
dos; pois não estariam realizando tais atividades como comple-
mentares ou extras, mas cumprindo a grade curricular. Além disso, 
é uma forma de fazer com que tenham contato com questões de 
relevância social durante sua formação, contribuindo, assim, para 
o seu crescimento profissional e pessoal.

PNE 2014
Meta 12 – Estratégia 712.7 - Assegurar, no mínimo, 10% (dez 

por cento) do total de créditos curricu-
lares  exigidos para a graduação em 
programas e projetos de Extensão uni-
versitária, orientando sua ação, priori-

tariamente, para áreas de grande pertinência social.

Mas, se já inclusas em seu planejamento acadêmi-
co, o estudante poderá se dedicar às atividades 
de maneira mais focada, evitando a competição 
de tempo com outras obrigações curriculares. 

Assim, os discentes conseguem  concluir 
a graduação tendo vivenciado  - sem 
ter que fazer sacrifícios acadêmicos - 
todas as vertentes do ensino superior.

 Também em 2013 a Universidade Federal do Rio de Janei-
ro incluiu a extensão nas grades curriculares dos cursos de gradu-
ação, por meio da criação de Requisitos Curriculares Suplemen-
tares, denominados “Atividades Curriculares de Extensão” (RCS/
EXT). A Pró-Reitoria de Extensão e a Pró-Reitoria de Graduação 
elaboraram uma proposta de RCS com suas  respectivas ementas 
e o estudante escolhe em qual vai se matricular . A carga horária 
é cumprida pela atuação em alguma atividade de extensão (pro-
grama, projeto, curso ou evento) registrada na Pró-Reitoria de Ex-
tensão, sob a orientação do coordenador da ação.  
 As atividades de extensão passam a constar tanto na 
grade curricular quanto no histórico escolar dos discentes, con-
tendo o nome do projeto e de seu coordenador.  Os RCS são vin-
culados aos cursos de graduação e possuem a letra Z no quarto 
dígito do código, para identificar que são de extensão.

NA UFV :
 A Pró-Reitoria de Ensino e a Pró-Rei-
toria de Extensão estão em diálogo para 
colocar essa meta em execução. Neste 
momento, o trabalho consiste em fazer um 
diagnóstico do envolvimento dos discentes 
na realização de projetos, programas, cur-
sos e eventos de extensão. 
 O levantamento está sendo rea-
lizado com base nos registros de ativi-
dades de extensão lançados no ano de 
2014. As informações obtidas mostrarão 
o quanto de extensão é realizado de 
maneira extracurricular na UFV, indicando 
quais ações deverão ser tomadas pela ins-
tituição, a partir de agora, para efetivar o 
cumprimento da meta. Além disso, serão 
verificados os cursos que estão em proces-
so de reformulação ou criação do projeto 
pedagógico, para analisar como a credi-
tação da extensão pode ser incluída neles.

Nem todos os graduandos participam das ações de extensão, 

visto que não são obrigatórias. O estudante que escolhe 

participar desse processo pode se sentir sobrecarregado,

 pois estará cumprindo atividades para além

 das que constam em sua matriz curricular. 
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O Museu de Ciências da Terra Alexis Dorofeef
(MCTAD) foi criado com a missão de aproximar as 
pessoas do enriquecimento intelectual na área de 
minerais, rochas e solos, mas o projeto que o originou 
busca ir além disso. O Museu é também um espaço 
para estudos, formação e desenvolvimento de proje-
tos de pesquisa e extensão. E,  trabalhando essas di-
retrizes, é que se consegue socializar as informações 
e conhecimentos ali construídos para os diferentes 
setores da sociedade  os quais se pretende alcançar: 
estudantes secundaristas, comunidade acadêmica, 
pessoas interessadas no assunto, etc. 
 São realizadas ações como o Programa de 
Educação em Solos, com o objetivo de trabalhar 
temas de solos e meio ambiente na educação formal 
e não formal; o Conviverde, um espaço que mantém  
livros, filmes e outros materiais relacionados à educa-
ção ambiental; a Feira do Conhecimento, realizada 
durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 
e em parceria com diversos departamentos da UFV, 
além de algumas secretarias municipais e escolas da 
cidade. Também está aberto a oportunidades de es-
tágio para estudantes de qualquer curso nas diversas 
áreas do projeto, em metodologias de trabalho cole-
tivo e de construção do conhecimento.  

O Programa de Atividade Física Adaptada (PRO-
AFA) tem como objetivo a melhoria da capacidade 
funcional, qualidade de vida e inclusão social - de 
pessoas com deficiência, dependentes químicos e 
idosos institucionalizados, além do enriquecimento 
da formação acadêmica dos envolvidos. O PRO-
AFA é vinculado ao Departamento de Educação 
Física e, além de estudantes desse curso, também 
possui integrantes de cursos como enfermagem, 
medicina, nutrição, etc. 
 O programa cumpre o papel de promover, 
pela extensão, a interação entre universidade e 
comunidade, além de se constituir uma alterna-
tiva para o enfrentamento de uma problemática 
social, que é a defesa dos direitos do deficiente 
físico e do idoso.  A pesquisa e o estudo siste-
matizado são recursos dos quais a equipe se uti-
liza para fazer frente aos desafios diários ine-
rentes desse contingente populacional.  Para auxi-
liar o aprendizado desses estudantes, desde que 
o programa se iniciou em 2005, três disciplinas 
voltadas para o assunto foram criadas: Educação 
Física Adaptada I, II e III. Os trabalhos do PROAFA 
também mostram resultados na área da pesquisa; 
pois, desde o início do projeto e das implementa-
ções das disciplinas, trabalhos de conclusões de 
curso, projetos de iniciação científica e projetos de 
dissertações de mestrados passaram a explorar o 
tema das atividades físicas adaptadas.
 Para maiores informações, entre em contato 
por e-mail ou por telefone.

Três tempos,
         Lado a lado

Ensino, pesquisa e extensão não são coisas independentes uma da outra! Todas essas dimensões da universidade 
conectam-se em sua proposição maior, que é servir à sociedade. Ao servir à sociedade é possível atribuir sentido 
a essas atividades e articulá-las umas com as outras.

 Para acompanhar as atividades do Museu e 
saber mais sobre o seu trabalho, é só curtir a página 
do facebook ou entrar no site!  Para informações so-
bre estágio, basta entrar em contato por telefone ou 
por e-mail.

www.mctad.ufv.br

/mctad.ufv (31) 3899-2662

mctad@ufv.br

Foto: A
cervo  do M
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proafaufv@gmail.com (31) 3899-3906

articulando ensino,  pesquisa e extensão: 
conheça aqui dois exemplos  dessa interação

Sede do Museu, localizada na casa 3 da Vila Giannetti - UFV 

Atividade do Programa de Atividade Física Adaptada
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“Sempre acreditei que as atividades extensionistas são nossa melhor escola de formação, pois per-
mitem que a gente vá ao encontro do mundo das pessoas. A bagagem de conhecimentos que a 
gente adquire é simplesmente incrível. Hoje, após passar por diversas atividades de extensão, vejo 
o quanto elas são importantes e como despertam em nós diversas habilidades críticas e reflexivas! 
Percebo isso hoje, em editais de residência, mestrado, concurso e processos seletivos, o quanto são 
valiosos esses trabalhos e, ainda, como é importante publicar essas atividades de extensão, seja em 
congressos, revistas, seja por meio de relatos de experiência, para que outras pessoas possam ter 
acesso a essas atividades e para que possa despertar no outro o desejo de realizá-las também.”

 Ramon Augusto Ferreira de Souza, é formando do curso de Enfermagem da UFV. Durante a graduação foi bolsista do Programa 
de Atividades Físicas Adaptada, do projeto de Educação Permanente para Agentes Comunitários de Saúde, participou do Conjunto de 
Sopros da UFV, da Liga Acadêmica de Sistematização da Assistência de Enfermagem,  da Liga Acadêmica de Oncologia Clínica e Cirúrgica 
da UFV, do Projeto Rondon, fez intercâmbio na Universidade de Caldas da Colômbia, participou da Colônia de Férias da UFV e, durante 
3 anos, ministrou cursos relacionados à área da saúde na Semana do Fazendeiro.

o impacto da extensão na formação de estudantes

universidade federal de viçosa
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Formação, maturação  
e vivências

Vivenciar a extensão durante a graduação gera algo novo na vida do estudante e impacta em sua formação. 
Ao alterar sua concepção sobre as possibilidades de inserção no mundo da vida, a extensão ajuda a 

constituir expectativas, competências e éticas para seu futuro profissional.

“Desde o início da graduação percebi que ficar apenas em sala de aula não seria o suficiente para 
minha formação por isso busquei participar do que o meu curso oferecia na época: empresa júnior 
(E.J.) e centro acadêmico (C.A.). Com o trabalho desenvolvido, principalmente na E.J., outras oportuni-
dades foram aparecendo, até que um dia fui convidado para atuar com Comunidades Atingidas por 
Barragens. Entendo que tudo que fiz durante a minha graduação foi extremamente importante para 
minha formação profissional. Conciliar as aulas com os programas de extensão não foi uma tarefa 
fácil, mas valeu a pena. Hoje tenho colhido os frutos que plantei desde o primeiro semestre, tudo que 
fiz nos longos anos que passei na Universidade tem refletido (em todos os sentidos) no meu trabalho.”

 Riverson Moreira dos Santos é formado em Cooperativismo pela UFV e hoje trabalha como Coordenador de Cooperativas no 
Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens – NACAB.  Durante a graduação participou de diversas atividades. Além 
das já citadas, foi bolsista do Programa TEIA, do Programa de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens e Mineração (PACAB) 
e, por fim, foi estagiário do NACAB, onde se encontra até hoje.

“Foi com a extensão que tive a inspiração para a monografia de conclusão de curso e principalmente 
para me tornar artista – docente – agroecológica. A extensão foi quem me proporcionou também a 
vivência da pesquisa, principalmente a pesquisa de campo como observadora participante. A exten-
são me trouxe a aproximação com a realidade das comunidades e acredito que me transformou em um 
ser humano mais conectado com os valores ancestrais. Fazer extensão nos conecta com novas possibili-
dades e proporciona uma reflexão em pesquisa e vivência importantes para todos aqueles que acre-
ditam que os saberes não se formam somente na sala de aula, mas sim integrados com a realidade.”

 Ananda Deva Assis Trivelato é bacharela e licenciada em Dança pela UFV. Atualmente está como mestranda no Departa-
mento de História da UFV e está envolvida com a extensão há mais de dez anos. Já esteve em contato com o Grupo Gengibre: Grupo 
interdisciplinar de Arte, Pesquisa e Extensão sobre Cultura Popular, com o Programa TEIA, com os grupos de agroecologia do Mutirão 
Cirandas. Participou dos projetos “Entre sombras e Gestos: a reapropriação identitária na comunidade Ganga Zumba” e “Guardiões 
da Memória: O congado em Cachoeirinha, Paula Candido e Ponte Nova”, da Rádio Itinerante, do Projeto Rondon, e foi orientadora do 
Grupo Micorrizas de Práticas Corporais Integrais e Integradas à Agroecologia. Atualmente é voluntária de projetos do Departamento 
de Dança e do Programa Culturativa.
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Grupo de pesquisa e extensão em saneamento rural contribui
 com a melhoria da qualidade de vida no meio rural

 Um grupo de pesquisa e extensão, for-
mado por estudantes dos cursos de Engenharia 
Ambiental e Engenharia Agrícola e Ambiental, 
vem atuando no apoio à implantação de siste-
mas de tratamento de esgoto em propriedades 
rurais da Zona da Mata de Minas Gerais. O 
trabalho tem contribuído para a melhoria da 
qualidade de vida e o aumento de produção 
de trabalhadoras e trabalhadores do campo. 
 O grupo é coordenado pela professora 
Ana Augusta Passos Rezende, do Departamento 
de Engenharia Civil, conta com a parceria da Em-
presa de Assistência Técnica e Extensão Rural de 
Minas Gerais (EMATER-MG), do Centro de Tecno-
logias Alternativas da Zona da Mata (CTA) e com 
o apoio da professora do Departamento de Econo-
mia Rural da UFV,  France Maria Gontijo (confira a 

entrevista que o Projeção fez com ela na página 4!).
 O trabalho é desenvolvido por meio de oficinas 
de capacitação e troca de saberes abordando a 
concepção e a construção de sistemas de trata-
mento de esgoto no formato de mutirão, no qual 
todos os envolvidos – estudantes, extensionistas e 
agricultores/as – trabalham coletivamente! 
 Para Diogo Machado, engenheiro agrícola 
e ambiental que já integrou o projeto, desenvolver 
essas ações proporciona aos estudantes e aos pro-
fessores um aprendizado muito grande sobre exten-
são rural e maior entendimento da realidade das 
condições do meio rural da região de Viçosa e Zona 
da Mata, além de contribuir para a formação pro-
fissional, já que auxilia no domínio das técnicas uti-
lizadas para tratamento de esgoto nas áreas rurais. 
 “Com o tratamento do esgoto efetivado, 
além das melhorias do meio ambiente, há uma me-
lhoria nas condições sanitárias da propriedade, ga-
rantindo melhor qualidade de vida para a família 
e também dos produtos ali produzidos”, diz Diogo. 
Além disso, as boas condições sanitárias na hora de 
plantar permitem que os produtores e as produto-
ras alcancem boas práticas sanitárias na produção 
e acessem diferentes mercados como os progra-
mas de aquisição de alimentos do governo, como 
o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e o 
PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar).

 Sebastião Faria da Silva mora em Pedreira, distrito de Viçosa. 
Ele é produtor rural e trabalha com o plantio de hortaliças e tubér-
culos (mandioca, inhames, outros). Ele conta que, interessado em 
instalar uma fossa séptica em sua propriedade, entrou em contato 
com o pessoal da EMATER, que indicou esse grupo extensionista da 
UFV. “Eles foram lá em casa,  conversaram comigo, discutimos qual 
seria o melhor lugar para fazer a fossa e que não fosse prejudicar 
a minha plantação. E sempre eles vão lá, olhar se tem alguma coisa 
com problema, se está tudo bem com a água e com as plantas. É 
muito bom, porque a gente aprende bastante coisa”.  Essa não foi 
a única vez que ele trocou conhecimentos com a Universidade. Ele também já participou de projetos de fa-
bricação de adubo orgânico e oficinas sobre o manejo de bananeiras. Para ele essa troca de saberes é mui-
to positiva pois, assim, ele consegue, na prática, aprender sobre assuntos que ele talvez nunca aprenderia.

universidade federal de viçosa
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Mutirão de construção de um dos sistemas de tratamento implantados

A Universidade pública tem o dever de contribuir com as transformações sociais que se fizerem necessárias. A extensão 
trabalha com o universo das necessidades e responde às questões: pra quê, pra quem, por quê e como ajudar nessa 
transformação que faz a diferença!

Prá quê, prá quem
              por quê e como?
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 troca de saberes

semana do fazendeiro          

 A Feira do Conhecimento teve início no ano 
de 2009, e foi criada como parte de um projeto 
voltado à Divulgação Científica nas escolas públicas 
de Viçosa. Ela acontece durante a Semana Nacio-
nal de Ciência e Tecnologia, que é realizada to-
dos os anos em outubro. A exposição dos  traba-
lhos acontece na Estação Cultural Hervê Cordovil.
  O objetivo é aproximar mais a Universidade da 
comunidade, contribuindo para a formação da cidada-
nia junto aos jovens e  para a melhoria da qualidade 
do ensino de ciências nas escolas de educação básica.

 A Semana do Fazendeiro é um dos mais tradi-
cionais eventos de extensão universitária do país e 
existe há quase tanto tempo quanto a própria UFV. 
Em 2015,  enquanto a universidade completava 89 
anos de sua criação, foi realizada sua 86ª edição, 
dessa vez com o tema “Campo e cidade: diálogo 
para um futuro sustentável”. O evento é realizado 
no campus de Viçosa durante sete dias, quando 
grandes e pequenos produtores rurais, empresários, 
pesquisadores e estudiosos trocam conhecimentos e 
experiências. Na Semana são oferecidos workshops,
oficinas e atividades de campo. São organizados, 

 A Troca de Saberes acontece paralelamente 
à Semana do Fazendeiro, como frente de oposição 
e resistência ao agronegócio e ao atual modelo 
econômico. Sua proposta é trazer para dentro do 
campus debates sobre temas como agroecologia, 
sustentabilidade econômica e produtiva, culturas de 
povos tradicionais, solidariedade e conhecimento 
popular. Comunidades indígenas, quilombolas, agriculto-
res/as familiares, moradores/as do campo, estudantes 
e professores se reúnem durante quatro dias para tro-
car experiências, conhecimentos e vivências.

universidade federal de viçosa
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ACONTECE 
  NA UFV

 São muitos os acontecimentos ligados à extensão universitária na UFV.
Fique por dentro do que se passa!

 Atualmente, a Feira do Conhecimento faz parte da programação do Simpósio de Integração 
Acadêmica da UFV e  conta como dia letivo das escolas da cidade, fazendo parte do calendário escolar. 

 feira do conhecimento

ainda,  leilões de bovinos, equinos e caprinos, além da comercialização de máquinas de uso agrícola e pecuário. As 
atividades culturais também estão presentes, com exposição de carros antigos, feira de artesanato, apresentações 
artísticas e shows musicais.

 A programação da Troca é criada coletivamente, como resultado da parceria entre coletivos da Universidade e de  
grupos populares. Dentre as atividades, estão inclusos fóruns de movimentos sociais, apresentações artísticas, instalações 
pedagógicas, mesas de partilha, vendas de produtos orgânicos e agroecológicos, etc.

/semanadofazendeiroufv

/trocadesaberesufv

Foto: Vinícius C
atão
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 Estudantes da rede municipal de ensino fundamental na Feira de 2015

Semana do Fazendeiro de 2015

Estrutura de bambu montada para uma das edições da Troca
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ARTE E CULTURA
                 NO CAMPUS
Você tem alguma aptidão artística?  Veja o que a UFV oferece!

MÚSICA
Coral UFV 
Composto por estudantes selecionados em 
audição; realiza ensaios duas vezes na semana e 
shows em Viçosa, Florestal, Rio Paranaíba 
e regiões.

Coral Nossa Voz
Servidores ativos e aposentados encantam com 
suas vozes eloquentes e cheias de experiência.

Coral Infantil 
Crianças dão o toque lúdico à cultura musical da 
UFV.

Conjunto de Sopros 
Procuram-se músicos para resgatar este Conjunto 
que abrilhantou o Campus por muitos anos!

Quinta Cultural 
Apresentação musical realizada por estudantes na 
Estaçãozinha no horário de almoço.

Oficias e aulas de teatro

Mostra e Festival de Teatro Universitário
Apresentações em Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba

TEATRO
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Grupo ElosQuentes                   

Pinacoteca

Estaçãozinha 

Mezanino do Centro de Vivência

Espaços para exposições de artes plásticas, 
vernissage e intervenções artísticas.

ARTES VISUAIS

Foto: ITC
P-UFV

interessou-se 
por alguma 

coisa?

Para maiores 
informações:

Divisão de 
Assuntos Culturais: 

3899-2451

Pinacoteca: 
3899-2498

   Foto: José Lino Neto


