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O que é Extensão Universitária? 

Na Universidade podemos 
fazer muitas coisas legais, que 
complementam a formação que 
temos em salas de aula. Assim, 
podemos nos envolver em 
atividades ricas em aprendizados 
e vivências as quais podem 
nos ajudar a ver o mundo de 
forma diferente. Com grupos ou 
pessoas - colegas, professores 
ou técnicos da instituição - dentro 
ou fora da Universidade, muitas 
são as atividades chamadas de 
Extensão Universitária.

 

Essas atividades acontecem 
por meio de uma sequência de 
ações que pretendem apoiar 
mudanças, em nós mesmos e/ou 
junto a outros grupos que não 
estão dentro da Universidade. 
Procure se informar e descobrir 
quem tem um trabalho de 
extensão na UFV, para que, 
assim, você possa se engajar 
nas atividades que farão de 
seu tempo universitário um 
momento de ricas experiências. 
Comece participando de algum 
evento de extensão universitária. 
Aí vai ficar mais fácil ver como a 
coisa funciona.

 

Seja um agente de mudanças, 
seja bem-vindo aos projetos e 
programas de extensão!

CARTA AO LEITOR

Prezados calouros,
Bem-vindos à Universidade Federal 
de Viçosa; a famosa UFV!

Tenham certeza que acabaram 
de ingressar numa das melhores 
universidades do Brasil. Temos 
muito orgulho disso e esperamos 
que vocês possam compartilhar 
desse sentimento. Passarão aqui 
momentos marcantes, fundamentais 
para seu crescimento intelectual 
e humano; as possibilidades são 
imensas e as escolhas de cada um.

A administração, professores e 
técnicos trabalham com afinco para 
lhes oferecer as melhores condições 
para o aprendizado e uma vivência 
digna durante esse período em que 
estarão na UFV. Aproveitem! Tudo 
aqui é feito para vocês, pois os 
estudantes são nossa razão de ser.

Neste ano serão implementadas 
ações para melhorar a interação 
entre os estudantes, visando tornar 
mais leve e agradável sua jornada em 
busca de conhecimento e formação 
acadêmica. Participem! Arte, cultura, 
esporte e lazer colaboram para um 
desenvolvimento mais humanizado 
e ético. 

Esse jornal traz algumas ações 
de Extensão e podemos garantir 
que a participação em projetos 
de extensão também fará grande 
diferença na sua formação.

Peço-lhes que não se esqueçam 
de que estão numa Universidade 
Pública, “bancada” com os impostos 
pagos por todo brasileiro rico ou 
pobre (destes ninguém escapa!) e  
que é importante que nós honremos 
nossa estadia aqui; batalhando por 
uma excelente formação técnica, 
mas sendo exemplo de cidadania, 
respeito e ética para aqueles que 
nos sucederão.

Nós passaremos, a UFV continuará 
e nosso legado é deixá-la cada vez 
mais apta a cumprir seu papel no 
desenvolvimento de um Brasil mais 
justo e solidário.

Clóvis Andrade Neves
Pró-Reitor de Extensão e Cultura
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POR FRANCE MARIA GONTIJO COELHO



Lucas Machado, produtor rural 
envolvido com a Rede Pela Horta, 
acredita que o diálogo é importante 
para que a Universidade conheça 
as necessidades da população e 
se oriente por elas: “às vezes, os 
professores e pesquisadores se 
preocupam com pesquisas para 
engordar o currículo e esquecem de 
trazer soluções para o povo”. Para 
ele, a conversa do produtor com o 
consumidor também é necessária: 
“O trabalho do produtor e as 
dificuldades que ele passa no campo 
são mais bem compreendidas”.
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REDE PELA HORTA: FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA
E À AGROECOLOGIA EM FLORESTAL

O projeto de extensão “Fomento 
à iniciativa de economia solidária 
Rede Pela Horta”, coordenado pelo 
professor Adilson de Castro Antônio 
(Instituto de Ciências Agrárias – 
UFV Florestal), é um exemplo de 
ação extensionista que surge a 
partir do protagonismo de setores 
da sociedade. Nesse caso, a ação 
foi mobilizada inicialmente por três 
amigos agricultores de formações 
e origens distintas, inspirados em 
redes de agroecologia. Juntos, 
criaram em setembro de 2015 a Rede 
Pela Horta, reunindo agricultores 
familiares, técnicos e artesãos num 
sistema de produção e distribuição 
com procedência clara e remuneração 
justa pelo trabalho. 

Quinze famílias fornecem frutas, 
verduras, legumes, grãos, ervas 
e temperos, flores, cosméticos e 
produtos de higiene, pães, doces, 
iogurtes, mel puro, cafés, queijos e 
outros produtos a feiras da região e 
ao site da Rede – o www.pelahorta.
com.br. Tudo é produzido de modo 
orgânico, sem agrotóxicos, localmente 
e em pequena escala.

Desde 2016, o Rede pela Horta 
conta com membros da Universidade 
em suas atividades. Estudantes e 
professores participam junto aos 
produtores da Rede Pela Horta em 
atividades de logística e administração 
e, também, no cultivo. Há, ainda, a 

construção conjunta de intercâmbios 
entre produtores, agricultores, 
consumidores e técnicos além  da 
participação e do apoio em reuniões 
junto à Prefeitura de Florestal 
e à EMATER - MG (Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural 
de Minas Gerais).

O projeto, financiado pelo Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Extensão Universitária (PIBEX), 
envolveu 08 professores e 25 alunos 
dos cursos de Agronomia, Gestão 
Ambiental, Administração, Técnico em 
Agropecuária e Biologia do campus 
Florestal da UFV. Fernanda Maria 
Dias, estudante de Agronomia, conta 
que, pelo diálogo com produtores 
locais, esse grupo tenta espalhar 
informações sobre práticas mais 
respeitosas com o meio-ambiente, a 
agroecologia e a economia solidária 
na região:  é significativo “mostrar o 
processo da agroecologia, o cultivo 
sem uso de químicos e a utilização da 
matéria orgânica como adubo”.

O diálogo da Rede Pela Horta também 
se estende para o vínculo com grupos 
de consumidores responsáveis e para 
a formação de cidadãos sensibilizados 
e preocupados com as consequências 
de uma produção de alimentos em 
larga escala. Adilson de Castro conta 
que estreitar os laços da comunidade 
com a Universidade gera benefícios 
aos dois lados: “O aprendizado 

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

DIALOGICIDADE

acontece de maneira coletiva. Todos 
ganhamos porque todos aprendemos 
juntos”. Nesse relacionamento, 
Fernanda Dias percebeu que cada 
produtor, consumidor ou família 
interage de uma maneira diferente 
com o projeto: “Alguns se adequam 
fortemente, outros começam com o 
pé atrás. A gente entende, hoje, que 
essas questões vão ser trabalhadas, 
mas no tempo delas”. Aos poucos, à 
medida que o diálogo se desenvolveu, 
os objetivos e o planejamento foram 
sendo reajustados. 

Para Fernanda, é fundamental 
acolher todos na conversa: “É 
importante reconhecer que estamos 
todos na mesma linha e todos temos 
voz e experiências para ser contadas 
e partilhadas. O diálogo só acontece 
quando todos os lados estão abertos”.



REDEMOINHOS: CIRCULAÇÃO DE SABERES E FAZERES NEGROS
PARA A PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

O “Programa RedeMoinhos: 
circulação de saberes e fazeres para a 
promoção da igualdade racial” nasceu 
em resposta a um problema concreto 
presente em nossa sociedade: o 
racismo. As universidades públicas 
brasileiras constituem um campo 
fundado nas colonialidades e na 
racialização como um dos mais 
eficientes instrumentos de dominação 
social e epistêmica (dominação pelo 
conhecimento ou saber). Nelas, são 
produzidas e reproduzidas de modo 
sistemático e persistente históricas 
desigualdades sociais que perpetuam 
a representação precária do segmento 
negro e de seus saberes nesse nível 
de ensino. Não apenas o corpo negro 
é tornado menos válido, invisível, 
mas também todo o conjunto de 
conhecimentos produzidos por esses 
sujeitos ao longo da história. 

A interdisciplinaridade é um dos 
caminhos trilhados pelo Programa 
RedeMoinhos para o enfrentamento 
desse problema. O coletivo é formado 
por mais de 20 estudantes negras 
e negros, de diferentes cursos de 
graduação (economia, enfermagem, 
letras, licenciatura em educação 
do campo, dança, ciências sociais, 
agronomia, geografia, pedagogia, 
direito, comunicação social e 
história), além de docentes da UFV e 
educadores e educadoras populares 
da Zona da Mata mineira. 

Debater o racismo a partir da 
articulação de diferentes áreas do 
conhecimento e principalmente por 
meio de intelectuais que até pouco 
tempo não compunham o cânone 
acadêmico contribui para a superação 
do racismo institucional, para a 
democratização da educação pública 
e para a emergência de uma formação 
acadêmica afirmativa, antirracista 
e intercultural. 

Nessa encruzilhada de 
conhecimentos, as ações do 
programa são pautadas pelo 
diálogo, demarcando a diferença e 
ressaltando a diversidade. O encontro 
de diferentes sujeitos e disciplinas 
estabelece vínculos analíticos que 
orientam práticas educativas junto 
a escolas, à Universidade e outros 
espaços educativos, como os Fóruns e 
Coletivos Negros da região. 

Além de favorecer o alargamento 
da compreensão dos efeitos do 
racismo para nossa sociedade e 
a criação de estratégias para sua 
superação no campo da educação, 
Jaqueline Cardoso Zeferino 
(Departamento de Educação - UFV), 
coordenadora do programa, afirma 
que a interdisciplinaridade, a educação 
popular e a trajetória de resistência 
dos coletivos e sujeitos que compõem 
o Programa Redemoinhos são 
fundamentais para a formação de 
todas as pessoas envolvidas: “os 

“O Programa RedeMoinhos 
interfere na minha formação 
através da modificação do olhar 
sobre as pessoas. Valorizar os 
saberes populares é respeitar as 
pessoas em suas singularidades, é 
acreditar que não há saber maior ou 
menor, existem saberes diferentes 
e só podemos modificar essas 
formas arcaicas de ensino quando 
aprendermos a respeitar isso”. 
- Patrícia Vieira,
estudante de Enfermagem 

“É de extrema importância conviver 
e trocar com os saberes de outras 
áreas. Cada um carrega consigo 
uma visão de mundo diferente 
e o Programa Redemoinhos 
proporciona a experiência de 
conhecer outras vivências e 
compartilhar minha realidade”. 
- Odália Martins Machado, 
estudante de Licenciatura em 
Educação do Campo

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.
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INTERDISCIPLINARIDADE

grupos de estudos ancorados em 
um referencial que dialoga diferentes 
autores/as, conceitos e categorias 
fortalece a formação acadêmica dos 
e das estudantes bolsistas, uma vez 
que ainda é recorrente a ausência 
de intelectuais negras e negros nos 
programas analíticos das disciplinas”.
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ATIVIDADE DE ENTOMOLOGIA GERAL POPULARIZA
INFORMAÇÕES SOBRE INSETOS NO CAMPUS VIÇOSA

O conhecimento produzido pelas 
universidades não está acessível  a 
boa parte da população, em função 
da linguagem utilizada e também do 
distanciamento da comunidade com 
o ensino e a pesquisa acadêmica. 
Pensando nesses problemas, 
é necessário que a informação 
produzida nos estudos e laboratórios 
seja adaptada, para que caminhe por 
outros espaços e seja entendida por 
mais pessoas.

Og Souza, professor do 
Departamento de Entomologia da 
UFV, tem atuado junto de seus alunos 
em ações que envolvem a divulgação 
da ciência e do conhecimento de 
suas disciplinas desde 2007. Para 
ele, a adequação da linguagem 
para alcançar outras pessoas traz 
alguns benefícios aos estudantes, 
como a fixação do conhecimento: 
“A gente inverte a ordem das coisas 
no nosso cérebro e isso provoca um 
melhor aprendizado. Além disso, 
o contato com outras realidades é 
enriquecedor”.

A execução das atividades na 
disciplina Entomologia Geral, 
ofertada para alunos de Agronomia, 
Engenharia Florestal e Zootecnia, 
começa com a pesquisa, quando 
os estudantes precisam descobrir 
curiosidades e informações úteis 
sobre insetos no campus Viçosa. 

Og conta que é importante 
desmistificar a presença dos insetos 
no espaço urbano: “A gente sempre 
pensa em insetos como seres ruins, 
que trazem doença, fazem barulho. 
Mas a vida deles é importante para a 
manutenção do nosso ecossistema. 
Tentamos mostrar isso”.

Além de apresentar o currículo 
básico da disciplina, os estudantes 
também participam de aulas 
dedicadas à popularização da ciência. 
Og explica que, nesse momento, 
os estudantes aprendem a utilizar 
melhor a linguagem: “Eles são 
instruídos a pensar no público que 
vai ler o resultado final e utilizar uma 
linguagem menos acadêmica, mais 
simplificada, próxima da jornalística, 
sem jargões técnicos”.

A interação entre ensino, pesquisa 
e extensão é materializada quando 
os estudantes produzem placas 
instrutivas sobre insetos da UFV, 
com informações, imagens e títulos 
que chamam a atenção do público. A 
ideia é comunicar-se com as pessoas 
que utilizam o campus Viçosa para 
caminhada e com estudantes de 
outros cursos, grupos que não 
teriam acesso a esse assunto de 
outra maneira. 

Outra característica interessante é 
que há uma relação com estudantes 
de pós-graduação - são estes os 

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.

TRÊS TEMPOS, LADO A LADO

avaliadores do conteúdo das placas, 
que são colocadas e retiradas duas 
vezes por ano. 

Para Og, todas as ações propostas 
visam também um enriquecimento 
para a vida profissional do 
estudante: “Um agrônomo fala 
com o dono da fazenda, mas com 
um peão. Um engenheiro conversa 
com um arquiteto, mas também 
conversa com um mestre de obras. 
O tempo todo precisamos ter jogo 
de cintura e mudar nossa linguagem, 
nos adaptando”.

A Divulgação Cientifica consiste 
em recontextualizar o discurso 
científico, ou seja, “re-criar” esse 
tipo de conhecimento para que 
seja compreensível ao público em 
geral. Além disso, esse trabalho 
também é importante por provocar 
uma movimentação desse tipo de 
conhecimento fora do seu território 
próprio, dialogando diretamente 
com diferentes camadas e 
movimentos da sociedade. 

O QUE É DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA? 



WILLER Araujo BARBOSA
Educação popular, interdisciplinaridade e geração de saberes agroecológicos 
para a sustentabilidade: essas são questões que norteiam o trabalho em 
extensão e trajetória acadêmica de Willer Araujo Barbosa. Em uma conversa 
com o professor do departamento de Educação, falamos sobre esses temas, 
suas ideias, sua relação com movimentos populares e o recebimento da 
medalha Peter Henry Rolfs de Mérito em Extensão.

O CONTADOR DE HISTÓRIAS
Willer marcou a entrevista com a 
equipe do Projeção no meio da tarde, 
embaixo de um ipê-amarelo. 
Sentou-se na grama e começou, de 
forma não-linear, a responder nossas 
perguntas, contando as histórias 
do seu passado que vinham à sua 
cabeça: “Eu fui fazer meu trabalho de 
Pós-doutorado com essa coisa da 
história oral. Essa coisa da memória, 
essa coisa da reminiscência, 
significa!”.
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AQUI NA UFV HÁ MUITAS PESSOAS QUE TRABALHAM COM EXTENSÃO E TêM MUITO A NOS ENSINAR.
ESTE É O NOSSO ESPAÇO DE BATE-PAPO COM QUEM SABE SOBRE ESSE ASSUNTO!

DIZ AÍ!

INÍCIO
A trajetória de Willer na Universidade 
começa com a criação do Parque 
Estadual da Serra do Brigadeiro, 
articulando junto do CTA (Centro de 
Tecnologias Alternativas da Zona da 
Mata) e mais de setenta pessoas do 
entorno um projeto viável e um estudo 
socioeconômico. Naquela época, 
em 1994, ele começa a ouvir jovens 
orgulhosos de fazer parte dos povos 
originários, que ainda conservavam 
suas tradições puri junto de pessoas 
mais velhas: “A partir disso, apresento 
minha tese de Doutorado, tratando 
do movimento indígena e no que hoje, 
a partir da Troca de Saberes, está 
configurando como Movimento de 
Ressurgência Puri”.

PROGRAMA TEIA
O Teia é uma experiência que começou em 
2004 e, logo no primeiro ano, desenvolveu 
as Caravanas Agroecológicas, uma lógica 
que hoje se espalhou por todo o país. 
São excursões pedagógicas nas quais 
equipes de professores e estudantes 
de diversos projetos visitam ações de 
grupos e movimentos em suas bases, 
descobrindo como operam, trocando 
experiências e promovendo a cultura 
popular e a agroecologia nos chamados 
Terreiros Culturais. Esses espaços 
acontecem no segundo semestre de 
cada ano. “Essa metodologia nos ajuda 
a definir plataformas de pesquisas e nos 
fornece parcerias mais consolidadas. 
As coisas começam a funcionar melhor 
assim, de maneira quase informal. Há 
intencionalidade, mas em um ambiente 
que propicia participação ativa”.

“Se pessoas de áreas diferentes não dialogam, 
a gente não descobre metodologias, a gente 
não constrói interdisciplinaridades, a gente 
não faz avançar a interdisciplinaridade do 
ensino-pesquisa-extensão - o princípio único 
da universidade”.

A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
NA UFV
“A Universidade Federal de 
Viçosa é um espaço muito potente. 
Eu vejo como é difícil falar da 
extensão como um bloco sólido, 
único. Há uma pluralidade de pessoas, 
de concepções, de vivências, de 
fazeres, mas parece não haver 
destaque à diversidade que há aqui 
dentro. A evidência parece ser da 
extensão universitária ‘prestadora 
de serviços’, em vez de uma extensão 
que humanize”.



“Há uma arrogância da universidade sobre o meio popular, como se o 
popular pudesse estar sempre à disposição para ajudar o acadêmico, com 
pesquisas e questionários. Não é preciso só um anseio da universidade, 
mas também uma troca ativa e uma confiança da comunidade. Tem-se que 
construir o diálogo de outro modo”.
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TROCA DE SABERES
Acontecendo paralelamente à 
Semana do Fazendeiro, nos meses 
de julho, a Troca de Saberes reúne 
atividades artísticas, discussões, 
instalações artístico-pedagógicas e 
diálogos sobre agroecologia, grupos 
sociais e movimentos populares no 
Gramado Escola na UFV. “A Semana 
do Fazendeiro promove o agronegócio 
e a Troca, que acontece ao mesmo 
tempo, mostra como os produtores 
rurais são engolidos, mas também 
mostra uma alternativa. É um lugar 
de acolhimento há nove anos. A gente 
sempre ouve que é na Troca que eles 
são bem recebidos, é o quintal onde 
há comida boa, festa, viola. [...] É um 
trabalho participativo, colaborativo, 
de articulação da Universidade com 
movimentos sociais. [..] O desenho 
da troca é feito para que os grupos 
conversem à sua maneira. Não são 
os grupos que conversam sob a 
metodologia da troca”.

A IMPORTÂNCIA DA ARTE
“O fundamental para a vida, para a 
transformação das coisas, não é a ciência. 
É a arte. É ela que possibilita a diversidade, 
a variedade. É a arte que possibilita que as 
pessoas se vejam tomadas sem entender 
exatamente o porquê, mas sabendo que 
estão em algum lugar. A ciência é só a 
consequência disso, da curiosidade, pela 
pesquisa e pelo estudo, como apoio para a 
dimensão artística. Essa é uma perspectiva 
que ainda precisa avançar junto da extensão 
universitária – a arte como possibilitadora da 
interdisciplinaridade”.

MEDALHA PETER HENRY ROLFS
“Eu sou um cara visionário, gosto 
de pensar à frente, mas gosto de 
me definir como um contrarregra. 
Meu trabalho acontece na palma 
da mão. [...] Receber a medalha 
é um merecimento, pela minha 
atividade em diversos níveis dentro 
da Universidade. [...] “É o resultado 
de uma luta pela formação integral 
de sujeitos, na qual a educação não é 
resumida a um mero tecnicismo”.

“Meu objetivo é pegar pela 
experiência. Se a gente convence 
no conceito, a gente fica 
amarrado e coloca a realidade na 
camisa de força de um arcabouço 
teórico. A nós interessa que seja 
o contrário. A teoria tem que 
advir de uma experiência viva, 
miscigenada do meio popular, 
do meio religioso e do meio 
científico”.

ESTÁGIO INTERDISCIPLINAR 
DE VIVÊNCIA
O Estágio Interdisciplinar de Vivência 
possibilita que jovens da Universidade 
criem uma compreensão mais ampla 
da sociedade por meio da vivência em 
áreas rurais e da experiência junto 
a movimentos sociais do campo na 
Zona da Mata Mineira, na tentativa de 
superar a distância entre o acadêmico 
e o popular. 
Em Viçosa, o EIV foi elaborado em 
1995, após o contato de Willer com 
jovens da UFV: “Elaborar a estrutura 
desse projeto, que hoje já tem mais de 
20 anos, foi um trabalho interessante, 
juntando organizações, movimentos 
e uns professores de diversas áreas, 
uma primeira base da Troca de 
Saberes. Já existe ali a constituição de 
      um trabalho coletivo, um presente 
              que a UFV consegue oferecer”.



Entre 2005 e 2013, período que 
compreendeu quase toda minha 
formação na UFV (graduação em 
Geografia e mestrado em Extensão 
Rural), fiz parte do Projeto de 
Assessoria a Comunidades Atingidas 
por Barragens (PACAB), que envolvia 
temáticas relacionadas ao Meio 
Ambiente e aos Direitos Humanos. 
Desde então, participei, junto a minha 
esposa Aline, de vários trabalhos com 
populações ameaçadas e atingidas 
por empreendimentos hidrelétricos 
e minerários na bacia do rio Doce, em 
especial nos municípios de Viçosa, 
Ponte Nova, Guaraciaba, Pedra do 
Anta e Santa Cruz do Escalvado. Acho 
que o PACAB até influenciou um 
pouco minha união com Aline, rs.

O contato inicial com esse projeto 
de extensão se deu no ano de 
2004, quando, a convite do então 
professor Franklin Rothman, 
fizemos o acompanhamento de uma 
comunidade rural atingida pela Usina 
Hidrelétrica de Candonga. Quando 
chegamos nessa comunidade, nos 
deparamos com a Polícia Militar 
arrombando casas e expulsando as 
pessoas para que as comportas da 
barragem pudessem ser fechadas. 

Essa ação foi resultado de uma 
decisão ad referendum do então 
governador de Minas Gerais em 
favor do consórcio que investiu 

na barragem, formado pelas 
mineradoras Vale e Novelis. 

Foi muito tenso, mas me encorajou a 
continuar. Não foi sem razão que essa 
experiência marcou definitivamente 
minha trajetória profissional e 
acadêmica, dado que foi a primeira 
vivência de uma situação de conflito 
ambiental e o início de um processo 
de construção de conhecimentos 
a respeito de processos de 
licenciamento ambiental de grandes 
obras de infraestrutura, a respeito 
de conceitos da ciência geográfica 
e também para a elaboração de 
projetos posteriores de mestrado 
e doutorado. Inclusive, acabei 
de concluir o doutoramento em 
Geografia estudando justamente uma 
das experiências assessoradas pelo 
PACAB, a da “Campanha pelas Águas 
e Contra o Mineroduto da Ferrous”, 
primeira resistência bem-sucedida à 
mineração no Brasil.

Foi a partir da extensão que pude 
conhecer, em profundidade, diversas 
experiências sociais de lutas contra 
grandes empreendimentos na Zona 
da Mata mineira, que acabaram se 
tornando referências para outras 
lutas sociais no país, vide o caso 
da comunidade de Casa Nova em 
Guaraciaba que resiste há mais 
de 20 anos à implantação de sete 
hidrelétricas em seu território. Foi 

uma escolha política, ideológica, 
técnica, social e ambiental que 
marcou meu caminho.

Viver a extensão foi importante 
também para construir diálogos com 
a sociedade civil e trazer movimentos 
e demais organizações sociais para 
dentro do ambiente acadêmico, no 
intuito de trocar saberes e práticas. 
Hoje, por exemplo, isso reflete na 
minha prática profissional, já que 
atualmente ocupo o cargo de Diretor 
de Extensão do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do 
Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste 
MG) e estamos (re)construindo uma 
política de extensão no nosso Instituto 
que atenda os anseios da sociedade 
civil e se preste à construção dialógica 
de conhecimentos. 

Portanto, acho que projetos 
de extensão são de extrema 
importância para a formação 
universitária, eles permitem que os 
estudantes ultrapassem os “muros” 
da universidade e interajam com 
a sociedade civil. Isso acaba se 
tornando uma via de mão dupla, 
já que os estudantes aprendem 
com essa interação e a sociedade, 
por sua vez, também constrói 
conhecimentos  experimentando um 
processo formativo. 

Sem a extensão, um dos pilares 
universitários desaba.
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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.

FORMAÇÃO, MATURAÇÃO E VIVÊNCIAS

“SEM A EXTENSÃO, UM DOS PILARES DA UNIVERSIDADE DESABA”,
A IMPORTÂNCIA DE VIVER A EXTENSÃO, POR LUCAS MAGNO, EX-ALUNO DA UFV
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extensão é aproximar a universidade 
da comunidade, construindo uma 
ponte entre o conhecimento 
científico, teórico, até os saberes 
locais produzidos pelas pessoas que 
vivenciam toda sorte de experiências, 
por meio das quais essas pessoas se 
enriquecem e marcam sua existência”.

MULHERES DE CHAVES: SUSTENTABILIDADE E AGRICULTURA FAMILIAR
SOB UMA ABORDAGEM DE GÊNERO

O Mulheres de Chaves trabalha na 
perspectiva da equidade de gênero e 
do empoderamento feminino como 
meio de promover a transformação 
de uma comunidade rural, com o 
intuito de visibilizar o trabalho dessas 
mulheres. O projeto acontece em 
parceria com a CARPEC (Cooperativa 
Agropecuária de Carmo do 
Paranaíba - MG), a IWCA (Aliança 
Internacional das Mulheres do Café, 
Capítulo Brasil), o Time Enactus 
UFV - CRP e o NEGEST (Núcleo de 
Estudos em Gestão e Trabalho, da 
UFV - CRP) e a ideia é trabalhar 
coletivamente com a mulher rural 
para aumentar a sua participação 
nas atividades econômicas das 
pequenas propriedades do distrito 
de Chaves - MG, tendo como 
fundamento a sustentabilidade e a 
agricultura familiar. 

Quando o Mulheres de Chaves 
começou a se reunir, em maio de 
2016, Raquel Santos Soares Menezes 
(Instituto de Ciências Humanas 
e Sociais – UFV Rio Paranaíba), 
coordenadora do projeto, discutiu 
com o grupo as ideias e objetivos do 
projeto ressaltando que a trajetória e 
o formato do projeto seriam definidos 
com as mulheres produtoras:  “Ficou 
claro que seria uma construção 
coletiva com as próprias mulheres, 
que o projeto tomaria a forma que 
elas direcionassem e, por isso, ao 

longo dos encontros, optou-se por 
utilizar metodologias ativas, em que 
as participantes pudessem opinar 
e contribuir diretamente para o 
andamento das atividades”. Foram 
aplicadas metodologias para levantar 
questões de gênero subjacentes à 
atuação profissional dessas mulheres, 
a relação delas com a comunidade 
e o trabalho no campo, a relação de 
união entre as mulheres de Chaves, 
o potencial empreendedor do grupo e 
noções de sustentabilidade. 

As discussões entre as mulheres 
foram utilizadas para formar um perfil 
do grupo, criar ideias de oportunidades 
de negócios e proporcionar as 
capacitações necessárias, como em 
gestão de negócios. Hoje, são 10 
mulheres de Chaves trabalhando 
efetivamente para que seus produtos 
(doces, requeijão, açafrão, trufa, 
polvilho, café, salgados e suco de 
maracujá) tenham mais visibilidade e 
para a autonomia de seus negócios, 
expondo seus produtos em feiras de 
negócios, como a FENACARPEC, e 
também realizando o próprio evento, 
o Festival Gastronômico e Artesanal 
das Mulheres de Chaves.

Para a coordenadora, além de 
colaborarem com o desenvolvimento 
de competências técnicas na prática, 
projetos de extensão como esse são 
uma importante forma de estabelecer 
uma relação com a sociedade: “Fazer 

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, com quem, por quê e como ajudar nessa transformação que faz a diferença!

PARA QUê, COM QUEM, POR QUê E COMO?  

Para Raquel Silva, produtora 
de requeijão e manteiga, que 
entusiasmou-se com o projeto 
desde o início, por acreditar no 
impacto social que ele potencializa, 
as atividades geram sensibilização 
sobre a equidade de gênero: “Eu 
sempre ajudei o meu marido com 
o trabalho, mas eu nunca gostei 
que ele achasse que dava conta 
das coisas sozinho e faltava 
reconhecimento disso. Hoje, depois 
do projeto, eu vejo uma abertura 
maior, um apoio à minha saída para 
as reuniões, para as vendas de 
produtos”. Raquel também afirma 
que, por meio do projeto, se sente 
empoderada e capaz: “Com as 
informações que trago do projeto, 
meu marido se abriu mais para 
o diálogo. Pessoas com outros 
pensamentos, como meu pai, veem 
meu trabalho hoje e se orgulham 
de mim. Igualdade e equidade de 
gênero é isso, você conseguir o seu 
espaço sem prejudicar o outro”.
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FEIRA DO CONHECIMENTO 

A Feira do Conhecimento teve sua primeira edição em 2009 e surgiu como parte 
de um projeto voltado à Divulgação Científica nas escolas públicas de Viçosa. Hoje, 
ela é uma parceria da UFV com a Secretaria Municipal de Educação e acontece 
anualmente durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no mês de 
outubro, como parte da programação do Simpósio de Integração Acadêmica (SIA).

O objetivo da feira é contribuir para a formação da cidadania junto a crianças 
e jovens, trazendo temas de interesse comum para o ambiente escolar, como a 
Dengue e problemas ambientais, e para a melhoria da qualidade do ensino de 
Ciências nas escolas públicas. No evento, estudantes de seis a dezesseis anos 
apresentam à comunidade trabalhos desenvolvidos ao longo do ano em relação 
com a UFV (em projetos de extensão, programas de ensino e estágios, por exemplo). 
Além disso, também acontecem palestras, debates e apresentações culturais.

Em 2017, a Feira contou com o tema “A Matemática está em tudo” e 27 trabalhos 
de 11 escolas municipais e estaduais: práticas experimentais, jogos educativos, 
maquetes representativas, painéis lúdicos, histórias em quadrinhos, campanhas 
de informação e outras produções de diferentes áreas do conhecimento, como 
Biologia, Geografia e Química.

SEMANA DO FAZENDEIRO 

A Semana do Fazendeiro é o maior e mais tradicional evento de extensão da 
Universidade Federal de Viçosa. Atrai, anualmente, produtores rurais para o 
ambiente universitário, promovendo a troca de saberes e a articulação da extensão 
com a pesquisa e o ensino em benefício da sociedade. 

Com participantes oriundos de todas as regiões brasileiras, principalmente dos 
Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, a 88ª edição da Semana 
do Fazendeiro, realizada nos dias 16 a 22 de julho de 2017, teve como tema 
Produção Rural e Desenvolvimento: diversidade de pessoas, técnicas e resultados. 
A participação foi estimada em 80.000 pessoas, incluindo o público em geral, 
além inscritos nos 258 cursos e 100 oficinas tecnológicas, dias de campo, leilões, 
estandes de expositores e atividades culturais, como shows musicais, exposição 
de fotos, cinema, coral, dança, parquinho, contação de histórias, lançamento de 
livro, jogos e outras atividades de entretenimento. Trabalharam na organização 
e realização do evento, cerca de 600 pessoas, dentre professores, funcionários 
e estudantes da UFV, distribuídos em 24 comissões, além dos ministrantes dos 
cursos e das equipes de expositores.

TROCA DE SABERES 

A Troca de Saberes chegou em sua nona edição em 2017 e tem como 
objetivo interagir com povos que têm seus saberes correntemente ignorados: 
comunidades quilombolas, povos originários, núcleos de agroecologia, famílias 
agrícolas e outros coletivos. O evento promove uma agenda de discussão sobre 
a agroecologia e movimentos populares a partir de metodologias que evocam a 
troca de experiências e o diálogo. A Troca acontece paralelamente à Semana do 
Fazendeiro, como forma de resistência ao agronegócio, levantando temas como a 
cultura de povos tradicionais, a educação do Campo, o valor da biodiversidade e a 
importância de propagar formas sustentáveis de produção e consumo.

Durante a Troca de Saberes acontecem atividades e discussões mediadas 
pelos movimentos sociais em tendas temáticas, apresentações culturais numa 
tenda central, instalações artístico-pedagógicas diversas pelo Gramado-Escola 
(situado entre os edifícios Bello Lisboa e Artur Bernardes), mesas de partilhas e 
outros espaços informais de educação e troca motivados por movimentos sociais 
e grupos minoritários. O evento é uma oportunidade para descobrir realidades e 
conhecimentos distintos dos ensinados nas universidades, um ambiente aberto 
a todos que estejam dispostos a pensar o novo e construir uma sociedade mais 
justa e solidária.

SÃO MUITOS OS ACONTECIMENTOS LIGADOS À EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DENTRO DA UFV.
FIQUE POR DENTRO DO QUE SE PASSA!

ACONTECE NA UFV



Para mais informações 
Divisão de Assuntos Culturais: 3899-2451
Museu Histórico e Pinacoteca: 3899-2498

Casa Arthur Bernardes: 3899-1373 | 3899-2862 
Cineclube Carcará: www.facebook.com/cineclubecarcara

ArtCulAção: www.cultura.ufv.br

ARTCULAÇÃO - ARTE, CULTURA E AÇÃO NA UFV

Por meio de ações integradoras que fortalecem espaços de trocas de saberes 
e criam conexões entre grupos artísticos-culturais, o projeto de extensão cultural 
ArtCulAção – Arte, Cultura e Ação na UFV propõe o desenvolvimento regional a 
partir do fomento de atividades culturais ancoradas nas necessidades locais dos 
diferentes setores e segmentos das populações no entorno dos três campi da 
UFV, Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba.

Marcado pela sua transdisciplinaridade, o plano de cultura vem envolvendo 
diferentes projetos desenvolvidos por agentes acadêmicos e com grupos 
artísticos-culturais da comunidade local: 

• Atividades do Departamento de Artes e Humanidades; 
• Secretaria de Museus e Espaços de Ciência da UFV – SEMEC; 
• Articulação Cultura Ativa - ARCA; 
• CineCom; 
• Laboratório de Fabricação Digital - FabLab; 
• Circuito Feira; 
• Troca de Saberes, Terreiros Culturais e outros projetos de extensão 
cultural e comunitária.

DAC - DIVISÃO DE ASSUNTOS CULTURAIS 

VOCÊ TEM ALGUMA APTIDÃO ARTÍSTICA?
VEJA O QUE A UFV OFERECE!

ARTE E CULTURA NO CAMPUS

A Divisão de Assuntos Culturais (DAC) é a unidade da Pró-Reitoria de Extensão 
e Cultura que tem por objetivo gestar, promover, estimular, preservar e difundir 
a cultura na comunidade universitária. Para isso, a DAC atua em três áreas da 
cultura. Conheça a DAC!

Memória e patrimônio cultural:
Museu Histórico da UFV
Casa Arthur Bernardes
Pinacoteca da UFV

Oficina de criatividade:
Conjunto de Sopros
Coral da UFV
Coral Voix-Lá 
Coral Nossa Voz 
Oficina de Teatro
Companhia Universitária de Encenação

Difusão cultural:
A DAC apoia e incentiva a realização de eventos e estimula projetos com intenções 

artísticas, como o CineClube Carcará, um dos grupos culturais mais antigos da 
UFV, aberto desde os anos 1960. Situada no porão do Centro de Vivência, a sala de 
cinema Carcará exibe filmes independentes ou fora do circuito comercial de Viçosa 
de forma gratuita e aberta a qualquer espectador. Acompanhe a programação 
pelo Facebook!
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Mural
Campus Viçosa

Feira Livre Agroecológica 
Rede Raízes da Mata

@rederaizesdamata

(31) 3899-2798

Vila Giannetti, casa 18

Visitação de Museus e Espaços de Ciência da UFV 

Semanalmente (às sextas-feiras): às 16h

Casa Arthur Bernardes, Herbário VIC, Horto Botânico, Mata da Biologia, 
Mata do Paraíso, Museu da Comunicação, Museu de Ciências da Terra Alexis 
Dorofeef, Museu de Zoologia João Moojen, Museu Histórico e Pinacoteca da 
UFV, Parque Interativo de Botânica e Sala Mendeleev.

(31) 3899-2077

Estimulação psicomotora e 
treino de força e funcional
para pessoas com deficiência

Feira de Economia Solidária e 
Agricultura Familiar
Quintal Solidário

 (31) 3899-2798

ASPUV - Vila Giannetti, Casa 52 

Semanalmente (às quartas-feiras): às 17h30

Campus Florestal

Ensino de Línguas
Vila Giannetti, casa 18

(31) 3899-1931

Espanhol

(31) 3899-2609

Francês

(31) 3899-3721

Inglês

prelin.org.br (31) 3899-1931

Libras

Aulas de Hapkido
Ter. e Qui.: das 15h às 18h

Aulas de Futebol Infantil:
Projeto de extensão “Craque só se for de bola”

atimao@ufv.br

Campo de Futebol - UFV Florestal

Sábado: das 8h às 10h e das 10h às 12h.

Campus rio paranaíba

Jiu Jitsu, Dança de Salão, Ballet,  
Defesa Pessoal Krav Maga, Meditação,
Tênis de mesa, Hapkido e Boxe
Atividades oferecidas à comunidade universitária e 
à população de Rio Paranaíba.

(34) 3855-9385

Oficinas de artes manuais
Fazendo artes

facebook.com/fazendoarteecd

(31) 3899-2683

NUDESE/CENTEV

Semanalmente (às segundas-feiras): às 14h

Feira Agroecológica e  
Cultural da Violeira

Feira Agroecológica e  
Cultural da Violeira

(31) 3892-2000

Rua Quinquim Fontes, 450,  
João Braz

Quinzenalmente (aos domingos) - às 8h

www.semec.ufv.br (31)3899-2498 (Agendamento de visitas monitoradas)

Exibição  de Filmes
Cinecom

(31) 3899-4502

Gramado das 4 pilastras

Uma vez por mês às 19h

CineCom

Quintal Solidário

otavio.marcal@ufv.br

Aulas de Jiu Jitsu
Seg. e Qua.: das 15h às 18h

daniel.florentino@ufv.br

Aulas de BMX
Seg., Qua. e Sex.: das 16h30 às 18h

guilhermepussieldi@ufv.br

Levantamento de Peso Olímpico
Qua. e Sex.: das 16h às 17h e das 17h às 18h

(37) 99117-9011

www.raizesdamata.ufv.br

Departamento de Educação Física

Casa das Mulheres

(31) 3899-2077

• Acolhimento, orientação e encaminhamento das mulheres em 
situação de violência 
• Atendimento e acompanhamento jurídico dos casos

Rua Gomes Barbosa, 803 - Colégio Viçosa

projetocasadasmuheres.blogspot.com

(31) 3899-1890 
(31) 3899-4075

Práticas de Tai chi, Yoga, 
Ballet Infantil, Capoeira Infantil 
e Capoeira Adulto

Departamento de Artes e Humanidades

PVA

Handebol, Voleibol e Futebol
(Feminino e Masculino)
Atividades oferecidas à comunidade universitária e 
à população de Rio Paranaíba.

(34) 3855-9385

Parque do Zarico

Atividades duas vezes por semana

Atividades de segunda a sexta

De segunda a sexta - das 14h às 17h30


