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2 “Em certa região do altiplano peruano, fortemente submetida a 
relâmpagos, disse-nos uma feira norte-americana, os camponeses 
iam todos os domingos à capela católica para ‘assistir à missa’. 
Várias vezes, continuou falando a freira, viu grupos de camponeses 
de joelhos frente a uma escultura de madeira (um cavalo e, sentado 
senhorialmente nele, Santiago) dizendo palavras cujo sentido ela 
não podia perceber. (...) Certa vez, um padre recém-chegado ao 
povoado, admitindo que tal comportamento dos camponeses era 
uma superstição prejudicial à fé católica, retirou da capela o que 
considerava motivo de profanação. (...) Quando os camponeses 
perceberam o ocorrido, fizeram uma espécie de conselho, invadindo 
em seguida a capela e destruindo quase tudo o que nela havia. (...) 
Thiago era, para eles, uma espécie de ‘gerente absoluto dos 
relâmpagos’. (...) O padre, por pouco, não pagou caro pelo seu 
sectarismo e por sua ignorância no domínio antropológico...”

Paulo Freire – Comunicação ou Extensão? (1969)



Duas provocações iniciais...

 (i) O que fazer com comunidades cujo pensar e cuja ação, 

ambos mágicos e condicionados pela estrutura em que estão, 

obstaculizam o trabalho extensionista?

 (ii) Como substituir os procedimentos das comunidades frente à 

natureza, constituídos como marcos mágicos de sua cultura?
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Caminhos percorridos

 A Escola Superior de Agricultura e Veterinária de Viçosa (ESAV) 

é precursora na Extensão Universitária no país, desenvolvendo 

atividades desde a década de 1920, fortemente influenciada pelo 

modelo americano de prestação de serviços;

 Na década de 1960, o Centro Rural de Treinamento e Ação 

Comunitária (CRUTAC) e o Projeto Rondon cumpriram, a despeito 

de sua subordinação à política de segurança nacional, um importante 

papel: propiciar aos jovens universitários do país uma experiência 

junto às comunidades rurais;
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Caminhos percorridos

 A Lei Básica da Reforma Universitária (n. 5.540/68) apontou a 

necessidade da institucionalização da extensão universitária, 

afirmando que “As instituições de ensino superior: a) por meio de suas 

atividades de extensão proporcionarão aos seus corpos discentes 

oportunidades de participação em programas de melhoria das condições 

de vida da comunidade e no processo geral de desenvolvimento” (p. 19);

 Em 1974, foi decisiva a criação da Coordenação das Atividades de 

Extensão (CODAE), responsável pela confecção do Plano de Trabalho 

da Extensão Universitária;
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Caminhos percorridos

 O documento elaborado pela CODAE passou a definir a extensão 

como uma ação institucional voltada para o atendimento das 

organizações e populações, com um sentido de retroalimentação 

e troca de saberes acadêmico e popular;

 Logo, as camadas populares deixam de ser objeto (ou público-

alvo) e passam a ser sujeito (ou parceiros) na ação extensionista, 

avanço significativo em relação à noção de Extensão Universitária 

presente das décadas anteriores;
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Caminhos percorridos

 A partir da década de 1980, a Extensão Universitária passou a ser 

percebida como um processo que articula o Ensino e a Pesquisa e 

se relaciona com os novos movimentos sociais;

 A realização do primeiro encontro do FORPROEXT (1987) foi, nesse 

sentido, um marco, ao definir a Extensão Universitária como uma via de 

mão dupla, onde Universidade e Sociedade se transformam;

 Segundo o documento resultante do encontro, a troca dos saberes tem 

como consequência a participação efetiva da comunidade na 

Universidade.
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Política Nacional de Extensão 
Universitária

 Apresentação:  o documento foi elaborado pelo Fórum de Pró-

Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação 

Superior (FORPROEXT) com o objetivo de nortear as ações da Extensão 

Universitária no país;

 A despeito da existência de múltiplas concepções acerca da Extensão 

Universitária hoje, a Política Nacional de Extensão Universitária 

constitui uma referência inescapável nas discussões em curso;

 Nesse sentido, o documento serve como base para o nosso edital.
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Objetivos

 Com o intuito de trabalhar no contínuo fortalecimento da Extensão 

Universitária, o documento elenca 15 objetivos. Aqui, destacamos:

 (2) Conquistar o reconhecimento, por parte do poder público e da 

sociedade, para a Extensão Universitária como dimensão 

relevante da atuação da Universidade integrada a uma nova 

concepção de universidade e a seu projeto político institucional;

 (3) Contribuir para que a extensão universitária interfira na solução 

dos grandes problemas sociais do país;
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Objetivos

 (8) Defender um financiamento público transparente e unificado 

destinado à execução das ações extensionistas em todo território 

nacional, viabilizando a continuidade dos programa e projetos das 

universidades;

 (9) Priorizar as práticas voltadas para o atendimento de 

necessidades sociais (habitação, produção de alimentos, geração de 

emprego, redistribuição de renda, entre outras) relacionadas com as 

áreas de comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, 

educação, meio ambiente, tecnologia e produção e trabalho;
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Objetivos

 (11) Considerar as atividades voltadas para o desenvolvimento, 

produção e preservação cultural e artística como relevantes para 

a afirmação do caráter nacional e de suas manifestações regionais;

 (12) Inserir a educação ambiental e o desenvolvimento 

sustentável como componentes da atividade extensionista.
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Conceito de Extensão Universitária

 “A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo 

interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a 

interação transformadora entre Universidade e outros setores da 

sociedade” (p. 42);

 Assim definida, a Extensão Universitária é um processo 

interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político, por 

meio do qual a Universidade se transforma e transforma os setores 

sociais com os quais interage.
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Diretrizes para as ações da 
Extensão

 A política aponta 5 diretrizes que devem orientar a formulação e 

implementação das ações de Extensão Universitária, diretrizes que 

foram pactuada no FORPROEXT:

 1. Interação dialógica;

 2. Interdisciplinaridade e interprofissionalidade;

 3. Indissociabilidade ensino – pesquisa – extensão;

 4. Impacto na formação do estudante;

 5. Impacto e transformação social.
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1. Interação dialógica

 A relação entre a Universidade e setores sociais deve ser orientada 

pelo diálogo e troca de saberes, superando o discurso da 

hegemonia acadêmica;

 Não se trata mais de “estender à sociedade o conhecimento 

acumulado pela Universidade”, mas sim de produzir um 

conhecimento em interação com a sociedade;

 Para que a interação dialógica ocorra, são necessárias metodologias 

participativas, que estimulem a democratização do conhecimento e 

evidencie a contribuição de atores não-universitários. 
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2. Interdisciplinaridade e 
interprofissionalidade

 Por muitas décadas, as tecnologias de intervenção social tem 

oscilado entre visões holistas, destinadas a apreender a 

complexidade do todo, mas condenadas a ser generalistas, e 

visões especializadas, destinadas a tratar especificidades, mas 

caracterizadas pelo parcelamento do todo;

 A diretriz aponta a combinação entre a visão holista e a visão 

especialista por meio da adoção de modelos, conceitos e 

metodologias oriundos de várias disciplinas e áreas do 

conhecimento.
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3. Indissociabilidade Ensino – 
Pesquisa – Extensão

 Ensino – Extensão: a diretriz coloca o estudante como 

protagonista de sua formação técnica – obtenção de competências 

necessárias à atuação profissional –, e de sua formação cidadã – 

reconhecer-se como agente de direitos e deveres de transformação 

social;

 Emerge um novo conceito de “sala de aula”, agora fora da 

Universidade, deslocando o eixo pedagógico clássico – “estudante 

/ professor” – para um novo eixo – “estudante / professor / 

comunidade”;
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3. Indissociabilidade Ensino – 
Pesquisa – Extensão

 Pesquisa – Extensão: a diretriz sustenta a adoção de metodologias 

participativas, no formato investigação-ação ou pesquisa-ação, 

que priorizam a participação dos atores sociais e o diálogo, 

buscando aproximação com os valores que orientam a 

comunidade;

 Deve-se, ainda, incorporar os estudantes da pós-graduação na 

prática extensionista;

 Além de incrementar a produção acadêmica a partir das atividades 

de Extensão.
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4. Impacto na formação do 
estudante

 As ações extensionistas devem possuir um projeto pedagógico 

que explicite três elementos essenciais:

 (i) a designação de um professor orientador;

 (ii) os objetivos da ação e as competências dos atores nela 

envolvidos;

 (iii) a metodologia de avaliação da participação do estudante.

 A diretriz aponta, também, o necessário diálogo entre as ações 

extensionistas e as matrizes curriculares.
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5. Impacto e transformação social

 Essa diretriz pretende fazer com que a Extensão Universitária 

contribua para o processo de (re)construção da Nação, uma 

comunidade de destino, ou de (re)construção da polis, a 

comunidade política. Nesse sentido, a diretriz confere um caráter 

eminentemente político à Extensão Universitária;

 Espera-se que: (i) sejam privilegiadas questões sobre as quais se 

pretende atuar; (ii) a ação deve ser suficientemente abrangente para 

produzir transformação na área, setor ou comunidade onde incide; e 

(iii) a ação deve ser efetiva na solução dos problemas.
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Sobre as diretrizes...

 Enquanto parte da sociedade, a Universidade também é foco da 

ação extensionista, sofrendo seu impacto e podendo ser 

transformada;

 Assim, “Com esse escopo, as ações de Extensão Universitária surgem 

como instrumentos capazes de contra-arrestar as consequências 

perversas do neoliberalismo, em especial, a mercantilização das 

atividades universitárias, a alienação cultural e todas as mazelas que 

as acompanham” (p. 56).
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Processo seletivo/2019 (PIBEX e 
PIBEX Jr.)

 Os Editais PIBEX e PIBEX Jr. são pautados pela Política Nacional de 

Extensão Universitária, que serve como parâmetro para a construção 

dos projetos, sobretudo no que o documento traz enquanto diretrizes 

para a condução das ações (os 5 “is” da Extensão);

 Isso porque, conforme previsto no Edital no. xx/2018 – Seleção PIBEX 

(PEC/UFV), o objetivo é “Apoiar projetos de extensão universitária, que 

estejam em consonância com a Política Nacional de Extensão e Política 

de Extensão da Universidade Federal de Viçosa, por meio da concessão 

de bolsas para estudantes de graduação”.
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 Projeto de Extensão Universitária: conforme consta no Edital 03/2017, 

o projeto é entendido como “um conjunto de ações processuais contínuas, 

de caráter educativo, social, cultural ou tecnológico, com objetivo 

específico e prazo determinado”;

 Estrutura conceitual:

 (i) Apresentação: resumo, apresentado de forma sintética e concisa, dos 

pontos mais importantes da proposta, constando histórico, problema a ser 

focado, comunidade envolvida, objetivo geral da ação extensionista, 

metodologias e resultados esperado (Diretrizes 1, 2, 3, 4 e 5);
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 Estrutura conceitual: (continuação)

 (ii) Ação extensionista: é definida como “um processo acadêmico 

relacionado à interação universidade sociedade, na busca por 

socializar, por meio de processos pedagógicos adequados, o saber 

produzido na universidade em benefício de grupos e comunidade”.  

Nesse sentido, o projeto deve apresentar integração entre grupo 

extensionista e público envolvido, com benefícios para o 

grupo/comunidade (Diretrizes 1, 2, 3, 4 e 5);
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 Estrutura conceitual: (continuação)

 (iii) Fundamentação teórica e justificativa: devem estar claras as 

referências bibliográficas que fundamentam a proposta, ocupando-se 

de responder a pergunta: por que este projeto deve ser executado? A 

proposta deve apontar o problema foco do projeto, as características 

do público envolvida, bem como as soluções imaginadas para 

enfrentar o problema diagnosticado (Diretrizes 2, 3 e 5);
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 Estrutura conceitual: (continuação)

 (iv) Objetivos e metas: o projeto deve apresentar objetivos geral e 

específicos, e metas que respondam adequadamente às perguntas: o que 

vai ser feito? Onde? Com quem? O que o projeto pretende alcançar? Tais 

objetivos e metas devem também estar adequados à ação extensionista 

proposta no projeto (Diretrizes 1, 4 e 5);

 (v) Público envolvido: deve ser descrito o público envolvido nas ações, 

caracterizado, quando for o caso, por entidade, grupo, organização, 

recorte de gênero, faixa etária, étnico-racial etc. (Diretrizes 1 e 5);
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 Estrutura conceitual: (continuação)

 (vi) Metodologias e ações participativas: responder as perguntas 

“como ocorrerá a ação extensionista junto ao grupo envolvido?” ou 

“como os objetivos serão alcançados no trabalho com o grupo 

envolvido?” A metodologia deve explicitar as concepções, a sequência 

e os instrumentos mobilizados na interação entre a equipe do projeto e 

o grupo envolvido. De forma análoga, as metodologias devem estar 

em consonância com os objetivos e metas (Diretrizes 1, 2 e 3);
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 Estrutura conceitual: (continuação)

 (vii) Impacto social esperado: o projeto deve descrever como se 

espera modificar as condições inicialmente diagnosticadas no 

grupo/comunidade envolvido, indicando o impacto social esperado com 

integração às metas propostas e resultados esperados (Diretriz 5);

 (viii) Interação ensino, pesquisa e extensão: o projeto de extensão 

deve apresentar interface com o ensino e a pesquisa, indicando quais 

ações e instrumentos contribuirão para qualificar, por meio da prática 

extensionista, o ensino e a pesquisa (Diretriz 3);
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 Estrutura conceitual: (continuação)

 (ix) Acompanhamento e avaliação: o projeto deve qualificar a 

formação dos estudantes, detalhando metodologicamente quais foram 

os instrumentos e a forma como foram mobilizados. O 

acompanhamento permite eventuais redirecionamentos na proposta. 

Em concomitância, devem estar previstos instrumentos, periodicidade 

e metodologia de avaliação dos estudantes envolvidos (Diretrizes 1 e 

4);
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 Estrutura conceitual: (continuação)

 (x) Equipe e trabalho: detalhar a equipe envolvida, lotação/curso, 

função no projeto e carga-horária (Diretriz 2);

 (xi) Cronograma de atividades: conforme o Edital xx/2018, 

pensado para nove meses de atuação (Diretrizes 1, 2, 3, 4 e 5);

 (xii) Referências bibliográficas.

29 Processo seletivo/2018 (PIBEX e 
PIBEX Jr.)



Em resposta...

 Princípios da Política Nacional de Extensão:

 “A Universidade não pode imaginar-se proprietária de um saber 

pronto e acabado, que vai ser oferecido à sociedade, mas, ao 

contrário, exatamente porque participa dessa sociedade, ela 

deve ser sensível a seus problemas e apelos, sejam os expressos 

pelos grupos sociais com os quais interage, sejam aqueles 

definidos ou apreendidos por meio de suas atividades próprias 

de Ensino, Pesquisa e Extensão”;
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Em resposta...

 Princípios da Política Nacional de Extensão:

 “A ação cidadã das Universidades não pode prescindir da efetiva 

difusão e democratização dos saberes nelas produzidos, de tal 

forma que as populações, cujos problemas se tornam objeto da 

pesquisa acadêmica, sejam também consideradas sujeito desse 

conhecimento, tendo, portanto, pleno direito de acesso às 

informações resultantes dessas pesquisas”;
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