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ESTRUTURA CONCEITUAL DE PROJETOS DE EXTENSÃO 

Inicialmente faz-se necessário definir dois conceitos:

A Extensão Universitária é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político
que promove a interação transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade, sob o princípio
constitucional da indissociabilidade entre o Ensino e a Pesquisa.

Projeto de Extensão é um conjunto de ações processuais contínuas, de caráter educativo, social,
cultural ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado.

Apresentação
Trata-se de um resumo, apresentado de forma sintética e concisa, dos pontos mais importantes da

proposta  do  projeto:  o  histórico  da  construção  da  proposta,  o  problema  a  ser  focado,  o  grupo  ou
comunidade  que  será  envolvido  na  ação  extensionista,  o  objetivo  geral  da  ação  extensionista,  as
metodologias a serem utilizadas, as atividades previstas, os resultados esperados, etc.

Ação extensionista
O projeto deverá apresentar, de maneira objetiva, sua ação extensionista, em conformidade com o 

que prevê a Política de Extensão Universitária da UFV. De acordo com esse documento, a ação 
extensionista define-se como: Um processo acadêmico relacionado à interação universidade sociedade na 
busca de socializar, por meio de processos pedagógicos adequados, o saber produzido na universidade em 
benefício de grupos e comunidades.

1. Um  processo  de  formação  extracurricular  que  articula  a  pesquisa  e  o  ensino,  visando  o
enriquecimento de processos  pedagógicos,  dentro e  fora da academia,  visando à educação e a
geração de aprendizado coletivo construído por meio das práticas extensionistas.

2. Uma ação que busca articular ensino e pesquisa por meio de práticas de educação informal e
formação cidadã, cujos resultados podem conduzir à inclusão social,  acesso a direitos sociais e
qualificação para geração de trabalho e renda.

3. Uma ação que mobiliza meios e instrumentos para estabelecer processos educativos com grupos e
comunidades, ao mesmo tempo em que se preocupa com a formação humanitária de estudantes por
meio do contato destes com a realidade social na qual se insere a Universidade.

Importante ressaltar que a Política de Extensão Universitária da UFV determina que a ação extensionista
não deva se limitar à mera disseminação de conhecimentos (por meio de eventos, cursos  e  palestras,
por exemplo) nem à prestação de serviços a indivíduos ou grupos.

Fundamentação teórica e justificativa
Apresentar, de modo objetivo, com base na literatura científica especializada, a importância do 

tema/problema foco do projeto, as características do público envolvido e da solução imaginada para 
enfrentar o problema diagnosticado (por exemplo: ações de formação, capacitação, realização de 
intercâmbios, etc.). É importante destacar de que modo a ação extensionista pretende gerar benefícios ao 
grupo envolvido, em termos do aprendizado que será possibilitado pela interação comunidade–sociedade e 
pela interação da extensão com o ensino e a pesquisa.

Responder à pergunta: Por que este projeto deve ser executado?
O projeto justifica-se por meio de sua  relevância social. Considera-se que o projeto de extensão

busca abordar um determinado problema que é socialmente relevante. Seus proponentes devem justificá-lo
afirmando sua capacidade de oferecer uma resposta ao mesmo por meio da interação que se fundamenta
nas capacidades instituídas na Universidade. Outro elemento fundamental da justificativa do projeto é sua
potencialidade para gerar  inclusão social,  ou seja, ao focar suas ações em grupos ou comunidades em
situação  de  risco  ou  vulnerabilidade  socioeconômica,  os  proponentes  do  projeto  devem  explicitar  os
potenciais  do  mesmo  para  modificar  a  situação  diagnosticada,  contribuindo  para  que  os  grupos  ou
comunidades tenham acesso a direitos sociais e/ou capacidades para ocupar melhores postos de trabalho e



gerar renda. A ação de inclusão social é aquela que ajuda os grupos e comunidades a se livrar da situação
de risco ou vulnerabilidade a que estão submetidos.

Objetivos e metas:
Objetivo geral 
Responder às perguntas: O que vai ser feito? Onde? Com quem? Constitui o objetivo maior, para o

qual a execução do projeto contribuirá. Deve-se ser compatível com as finalidades de todas as entidades
envolvidas.
 Exemplo:  Objetivo  Geral:  Formação  de  mulheres  trabalhadoras  rurais  e  sistematização  de
experiências de mulheres,  de modo a fortalecer sua capacidade em atuar sobre processos de transição
agroecológica e nos espaços públicos de debate sobre agroecologia e saneamento.  

Objetivos específicos 
Responder à pergunta: O que o projeto pretende alcançar? Indicar os alvos concretos esperados

com o  trabalho.  Cada objetivo  especifico  deve  ter  uma correspondência  com os  resultados  esperados.
Devem ser expressos sucintamente e não em forma de relatos.

Exemplo: Objetivos Específicos: - Implementar um programa de formação em gênero, agroecologia
e  saneamento  para  mulheres  trabalhadoras  rurais  da  Zona  da  Mata  mineira;  -  favorecer  uma  maior
articulação entre as mulheres das organizações filiadas à Comissão Regional de Mulheres Trabalhadoras
Rurais da Zona da Mata em torno dos temas gênero, mulheres, agroecologia e saneamento; - valorizar e dar
visibilidade ao papel das mulheres na agroecologia; - fortalecer a capacidade do movimento agroecológico
para sistematizar e discutir suas próprias experiências, de forma a construir propostas de políticas públicas.

Metas
Refere-se a um dimensionamento concreto e operativo dos resultados esperados relacionados aos

objetivos específicos propostos no projeto. Deve responder a pergunta: O que será alcançado? Exemplo: 1-
articulação  a  realização  do  programa  de  formação  em  gênero,  agroecologia  e  saneamento  com  as
Comissões de Mulheres e realizar o planejamento e monitoramento do programa de formação; 2- realização
um programa de formação em gênero, agroecologia e saneamento para mulheres da Zona da Mata - MG; 3-
sistematização as experiências realizadas neste projeto em uma publicação sobre Gênero e Agroecologia; 4
- realização Seminários Regionais sobre Gênero e Agroecologia; 5 - realização de 15(quinze) reuniões de
planejamento  e  produção  de  um  Plano  de  trabalho  sistematizado  junto  aos  8  (oito)  municípios;  6  -
realização de 15(quinze) oficinas de formação em gênero, agroecologia e saneamento; 7 – realização de 1
(uma)  publicação sobre Gênero e  Agroecologia;  8  -  realização de  2(dois)  Seminários  Regionais  sobre
Gênero e Agroecologia.

Público envolvido
Descrever o público envolvido no projeto, quando for o 
caso, incluindo:
a) entidades, grupos, organizações, etc .
b) recorte de gênero, de faixa etária, étnico-racial, etc.
Exemplo: Escola,  Associação dos Trabalhadores da 
Usina de Triagem e Reciclagem de Viçosa – ACAMARE, 
Grupo de Artesãos e Artesãs de Juiz de Fora;  Fórum 
Mineiro e Fórum Regional da Zona da Mata Mineira de 
Economia Popular Solidária; Jovens produtores rurais 
do município de Espera Feliz;  Trabalhadores rurais do 
municipio de Espera Feliz; Agricultores familiares do 
município de Espera Feliz.

Público envolvido:
Número de pessoas envolvidas.

Metodologia e ações participativas 
Responder as perguntas: Como ocorrerá a ação extensionista junto ao grupo envolvido? Como os

objetivos serão alcançados no trabalho com o grupo envolvido? Trata-se da fundamentação prática da ação
extensionista por meio do detalhamento do caminho a ser percorrido pela equipe em sua interação com
grupo. Descrever público envolvido.

A metodologia deverá explicitar as concepções, a sequência dos meios e os instrumentos didáticos e
pedagógicos que permitirão a interação da equipe do projeto com o grupo ou com a comunidade envolvida
pelo mesmo, explicitar a realização dos objetivos definidos e o alcance das metas traçadas. A coerência
entre objetivos, metas, resultados esperados e a metodologia é um fator primordial ao sucesso dos projetos
de extensão.



Pressupõe-se que as metodologias que preveem a participação efetiva dos envolvidos são aquelas
que têm maior potencialidade para gerar processos de aprendizado duradouro.

Impacto social esperado 
Responder  à  pergunta:  De  que  modo  o  projeto  espera  modificar  as  condições  inicialmente

diagnosticadas no grupo ou na comunidade envolvida? Trata-se de uma projeção dos impactos sociais
esperados  ou  desejados,  considerando  que  a  extensão  universitária  busca  estar  atenta  a  interesses  e
necessidades  da  maioria  da  população,  buscando  superar  desigualdades,  garantir  diversidade,  evitar
exclusões, implementar o desenvolvimento regional e desenvolver políticas públicas.

Interação ensino, pesquisa e extensão 
Os  proponentes  deverão  fundamentar  como  a  proposta  do  projeto  pretende  criar  ações  e

instrumentos  para  que  se  afirme  a  indissociabilidade  entre estes  elementos  constituintes  da  função da
Universidade. Responder também à pergunta: De que modo a ação extensionista contribuirá para qualificar
a pesquisa e o ensino?

Acompanhamento e avaliação
Do  projeto:  Indicar  quais  serão  as  fontes  de  informação  e  quais  os  instrumentos  para

acompanhamento  e  avaliação.  Detalhar  de  que  forma  (metodologicamente)  serão  utilizados  os
instrumentos,  o  que buscarão avaliar, em que período será aplicado,  quais  agentes  participarão dessa
avaliação, etc.  Deve-se  definir  como  será  a  análise  dos  resultados  e  impactos  alcançados  frente  aos
objetivos e metas propostos no projeto. Dado que a avaliação feita pela comunidade envolvida sobre os
impactos  do  projeto  é  um item importante  a  ser  considerado,  é  necessário  informar como se  dará  a
participação dos(as) beneficiários(as) no processo de avaliação.

O acompanhamento também permite uma intervenção na execução das atividades em andamento,
com a introdução de ajustes necessários para o bom andamento do projeto.

Dos(as)  estudantes: Descrever  o  processo  de  avaliação  do(a)  estudante  –  instrumentos,
periodicidade, metodologia, outros.

Financiamento/infra-estrutura 
Informar a contrapartida em financiamento e/ou infra-estrutura de órgãos da UFV (Departamento,

Setor, etc.). Informar se o Projeto conta com outras fontes de financiamento, inclusive como contrapartida
de parceiros em recursos humanos e/ou materiais.
 
Equipe de trabalho
Indicar o nome de todos os participantes do projeto. É importante que os(as) estudantes – bolsistas ou não –
apareçam como parte  da  equipe  de  modo a  receberem os  créditos  acadêmicos  de  seu  trabalho.  É  também
importante que os parceiros/comunidade sejam também indicados de modo a traduzir a construção coletiva,
assim como oferecer os créditos acadêmicos legitimamente conquistados.
Assim, sendo: indicar nome completo, tipo de vínculo (docente, técnico, estudantes ou comunidade), função no
projeto e carga horária.

Nome
Departamento/
Instituto/Unidade

Docente/Estudante/
Técnico/Outros

Função no 
Projeto

Carga Horária 
no Projeto



Cronograma de atividades
Atividades Mês

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Referências bibliográficas 


