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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Este relatório tem como propósito apresentar a pesquisa realizada no período 

de setembro de 2016 a setembro de 2017, em que se buscou responder  à questão: 

qual é o papel da extensão universitária da PUC Minas no Barreiro na formação 

discente, na perspectiva do aluno de graduação? 

A relevância deste estudo baseia-se na agregação de valor à missão da 

PROEX/PUC Minas, por meio do mapeamento do caráter formador da extensão 

universitária, na perspectiva do aluno que participa das atividades de extensão, no 

âmbito da unidade Barreiro. Ressalta-se a missão da extensão universitária de 

promover, de forma integrada ao ensino e à pesquisa, o desenvolvimento humano e 

social de alunos, professores, funcionários e comunidade, tal como expressa no 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PUC Minas, 2011) ficou ainda mais clara e 

legítima com a elaboração e publicação da Política de Extensão Universitária (PUC 

Minas, 2006) e o Regulamento da PROEX (PUC Minas, 2015). 

A Política de Extensão (PUC Minas, 2006) definiu a filosofia e os elementos 

estruturantes da extensão universitária, cujos princípios norteadores apontam para a 

co-construção de um Estado Democrático de Direitos no Brasil, por meio de uma 

práxis acadêmica, dialógica e inovadora caracterizada pela conjugação 

complementar de saberes multi, inter e transdisciplinares no sentido da dignidade 

humana e justiça social.  

O Regulamento da PROEX (PUC Minas, 2015), por sua vez, ao dispor sobre 

a organização e o funcionamento da Pró-reitora de extensão universitária, além de 

corroborar as diretrizes de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

enfatizou a participação da extensão na formação humanística, acadêmica e 

profissional do estudante. Nessa perspectiva, é imprescindível o conhecimento dos 

problemas do mundo e o desenvolvimento de habilidades e competências que 

viabilizem a produção de conhecimento e de tecnologias inovadoras, eficazes e 

replicáveis.   

Diante de tal cenário, a PROEX/PUC Minas além de trabalhar efetivamente a 

dimensão pedagógica, propugnando a inclusão da dimensão da extensão 
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universitária em todos os projetos pedagógicos de cursos oferecidos pela 

Universidade, tem convocado a comunidade acadêmica a planejar estrategicamente 

suas ações de extensão e a manter o foco nas diretrizes da Política de Extensão da 

PROEX/PUC Minas (PUC Minas, 2006), por meio, inclusive, da elaboração de 

planos de ação integrados e sistemático monitoramento dos resultados.  

Portanto, este estudo também contribui para o Plano Estratégico da extensão 

universitária, que busca por mecanismos de mensuração e de avaliação do papel da 

extensão na atividade fim da universidade: a formação do aluno.  

 

Os objetivos da pesquisa foram: 

 

1.1 Objetivo geral 

 

Compreender o papel da extensão universitária da PUC Minas no Barreiro na 

perspectiva do aluno de graduação. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

➢ Delimitar o conceito de extensão universitária, para direcionamento 

deste estudo. 

➢ Buscar a origem do conceito de extensão universitária no mundo. 

➢ Identificar os principais marcos da extensão universitária no mundo, no 

Brasil e na PUC Minas. 

➢ Conhecer sobre a Rede Talloires. 

➢ Analisar o perfil do aluno extensionista da PUC Minas Barreiro (Idade; 

Sexo; Local de moradia; Estado civil; Curso de graduação; e renda) 

➢ Estabelecer relação entre a política de extensão da PROEX/PUC 

Minas e o propósito estratégico de formação do aluno da graduação. 

➢ Compreender o fenômeno da aprendizagem transformacional, no 

contexto da extensão universitária. 

 

O termo “extensão universitária”, como ferramenta de busca, possui uma forte 

ambiguidade quando pesquisado na internet. Mesmo restringindo a busca ao campo 
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acadêmico, muitas instituições de ensino, não somente nacionais, mas também 

internacionais, veem a “extensão universitária” como a extensão da graduação e/ou 

cursos rápidos, voltados para assuntos extraplanos de ensino. 

Uma das razões que explica tal imprecisão conceitual é a influência de fatores 

internos e externos sob uma Universidade. Entende-se como internos, fatores 

relacionados à própria estrutura organizacional, suas múltiplas funções e interesses 

dos atores envolvidos. Já os externos, podem ser exemplificados pelo contexto 

histórico, social e político em que estão inseridas, considerando aspectos 

governamentais e civis. Corroborando com esta ideia, Silva (2000) vai chamar as 

Universidades de organizações complexas e plurais, visto o cumprimento de 

diferentes funções, em diversas épocas, em diferentes países, capazes de absorver 

em maior ou menor escala interesses do Estado, dos setores econômico-sociais, 

das comunidades e de seus próprios membros, tentando manter suas 

especificidades e identidades. 

Portanto, como ponto de partida para a busca, foi de suma importância 

estabelecer o que seria considerado como significado do termo “Extensão 

Universitária” no âmbito da PUC Minas, cujo conceito é apresentado a seguir: 

 

[...] a extensão universitária é, por excelência, o espaço de convergência 
entre o saber técnico-científico; a problematização da realidade e o 
compromisso com a transformação social no sentido da autonomia, da 
cidadania e demais valores da Universidade. (PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, 2011). 

 

O Plano Nacional de Extensão Universitária, por sua vez, atesta no  volume 1 

da Coleção Extensão Universitária, conforme o Forproex (2012), que a produção do 

conhecimento, via extensão, se faria na troca de saberes sistematizados, acadêmico 

e popular, tendo como consequência a democratização do conhecimento, a 

participação efetiva da comunidade na atuação da Universidade e uma produção 

resultante do confronto com a realidade. 

Tendo este entendimento como parâmetro, iniciaram-se as buscas em 

plataformas digitais de dados, com o foco na origem do termo no mundo e no Brasil, 

identificando instituições internacionais de ensino superior de maior destaque nesta 

atividade ao longo da história; principais marcos cronológicos da extensão 

universitária no Brasil; aspectos legais; perfil de atuação das universidades, 

passando pelas PUC’s, PUC Minas, até chegar à PUC Minas Barreiro, identificando 
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as modalidades de extensão executadas no ano de 2016, que é justamente o 

recorte desta pesquisa. 

 

1.3 Cronograma de execução da pesquisa 

 

O período da pesquisa foi de setembro de 2016 a setembro de 2017, conforme 

cronograma a seguir. Como resultado parcial, em dezembro de 2016, foram 

elaborados: relatório parcial; linha do tempo com os principais marcos da história da 

extensão (Apêndice 2); e um vídeo, gravado em 29 de novembro de 2016, sobre a 

“Evolução da Extensão”, como contribuição a um dos cursos de extensão, 

promovido pela PROEX e pela PUC Minas Virtual.  

 

 Set 
2016 

Out 
2016 

Nov 
2016 

Dez 
2016 

Fev 
2017 

Mar 
2017 

Abr 
2017 

Mai 
2017 

Jun 
2017 

Jul 
2017 

Ago 
2017 

Set 
2017 

Estado da 
Arte 

            

Gravação 
vídeo / 

Relatório 
parcial 

            

Metodologia             
Levantamento 

de dados 
            

Aplicação e 
analise de 

questionários 

            

Realização  e 
analise do 
grupo focal 

            

Analise dos 
resultados e 

considerações 
finais 

            

Elaboração 
Relatório Final 

            

Quadro 1 – Cronograma de execução da pesquisa 

Fonte: Autores (2017) 

 

O mês de janeiro de 2017 foi retirado do cronograma por ser período de férias 

na PUC Minas. 
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 2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa realizada foi exploratória, com caráter quantitativo e qualitativo. 

De acordo com Marconi e Lakatos (1999), a pesquisa exploratória é normalmente o 

passo inicial no processo de pesquisa pela experiência e um auxílio que traz a 

formulação de hipóteses significativas para pesquisas posteriores. Não requer ainda 

a elaboração de hipóteses a serem testadas no trabalho, restringindo-se a definir 

objetivos e buscar mais informações sobre determinado assunto de estudo. Tais 

estudos têm como objetivo familiarizar-se com o fenômeno ou obter uma nova 

percepção dele e descobrir novas ideias.  

A primeira fase da pesquisa, iniciada em setembro de 2016, foi realizado o 

Estado da Arte, considerando bases bibliográficas nacionais e estrangeiras, acerca 

da Extensão Universitária no mundo e no Brasil.  

Foi utilizada a pesquisa documental, a contar com os documentos internos 

da PUC Minas, dentre eles:  

 

• PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional (2012-2016) 

• Política de Extensão Universitária da PUC Minas (2006) 

• Regulamento da PROEX – Pró reitoria de Extensão (2015) 

 

A etapa quantitativa, realizada no período de maio e junho de 2017, foi 

composta pela população de alunos e ex-alunos que participaram da atividade de 

extensão no ano de 2016, matriculados na unidade Barreiro. (Quadro 2) 

Para caracterização da amostra foi utilizada Amostra Probabilística 

Estratificada. Segundo Mattar (1996), esse tipo de amostra é aquela em que todos 

os elementos da população tem uma chance conhecida e diferente de zero de ser 

selecionado para compor a amostra. Portanto, os alunos e ex-alunos foram 

identificados pela Coordenação de Extensão da Unidade Barreiro, certificados de 

que participaram de um projeto de extensão, seja como aluno bolsista ou voluntário. 

A amostra foi mensurada pela calculadora eletrônica, ao considerar uma 

população de tamanho finito, disponível pela ferramenta SurveyMonkey. Foi 

mensurada através de um intervalo de confiança de 90%, erro amostral de 5%, e 

estratificada, de acordo com o número de alunos em cada curso de graduação. 
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Entende-se que a amostra estratificada seja a mais adequada, pois quando a 

população está dividida em estratos, a amostra também estará, de tal modo que o 

tamanho dos estratos na amostra seja proporcional ao tamanho dos mesmos, 

correspondentes na população. (GIL, 1987). O quadro 2 demonstra a estratificação 

realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 – Definição da População e Amostra 

Fonte: Autores (2017) 

 

Definidos os tamanhos e elementos da amostra, os alunos e ex-alunos foram 

contatados pela equipe de alunos pesquisadores, através de contato telefônico, e-

mail e whatzaap. 

Como instrumento de pesquisa, foi utilizado um formulário eletrônico 

(Apêndice 1), contendo trinta e uma questões fechadas, enviado via e-mail e 

whatzaap, através de um link. De acordo com Marconi e Lakatos (1999), o 

questionário economiza tempo e obtém grande número de dados, pois além de não 

exigir a presença do entrevistador, atinge as pessoas simultaneamente. O formulário 

teve quatro partes: (1) Identificação e dados demográficos; (2) Antes da experiência 

com a extensão; (3) Durante a experiência com a extensão; e (4) Depois da 

experiência com a extensão. 

Curso População Amostra 

Administração 6 4 

Ciências Contábeis 1 0 

Direito 19 13 

Enfermagem 18 12 

Engenharia de Produção 23 15 

Engenharia Civil 56 38 

Engenharia de Energia 1 0 

Engenharia Mecânica 1 0 

Gestão Financeira 1 0 

Logística 2 1 

Nutrição 15 11 

Sistema de Informação 3 2 

Total de Alunos 146 96 

http://www2.anhembi.br/html/ead01/metodologia-pesquisa-cientifica-sequencial/lu02/lo2/glossario_estratos.htm
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Para a formação da amostra nos estratos foi seguida a ordem alfabética, 

eliminando o nome do aluno, na qual não tenha sido encontrado ou não tenha 

respondido o formulário, após vários contatos da equipe de pesquisa. Neste 

contexto, o elemento subsequente daquele estrato foi acionado. 

O formulário eletrônico foi gerado pela ferramenta “Google Forms”, gratuita e 

abrigado pelo Google Drive. A grande vantagem desse aplicativo é, segundo 

Heidemanm e Oliveira (2010) apud Mathias e Sakai (2016), o fato de que os 

arquivos criados ficam armazenados no servidor do Google e portanto, o usuário 

pode acessá-lo a partir de qualquer dispositivo conectado à internet. Além de não 

exigir conhecimento em programação. 

Os dados foram tabulados pela própria ferramenta “Google Forms” e 

analisados pela equipe da pesquisa. 

A etapa qualitativa se efetivou por meio de um grupo focal no dia 19/06/2017, 

na unidade do Barreiro, e teve duração de 90 minutos. 

O tipo de pesquisa qualitativa, segundo Roesch (2005): 

 

 é apropriada para a avaliação formativa, quando se trata de melhorar a 

efetividade de um programa ou plano. Este tipo de pesquisa estimula os 

entrevistados a pensarem livremente sobre algum tema, objeto ou 

conceito, mostram aspectos subjetivos e atingem motivações não 

explícitas, ou mesmo conscientes, de maneira espontânea, com o intuito 

de buscar o entendimento sobre a percepção do problema de uma forma 

mais aberta. (ROESCH, 2005, P.154) 

 

A maior dificuldade encontrada nessa etapa foi a falta de disponibilidade dos 

alunos em irem até a unidade Barreiro, após o término do período letivo. Sendo 

assim, o convite se estendeu a treze alunos, ao invés dos dez planejados e houve a 

presença de onze alunos. (Apêndice 3) 

O tipo de amostra foi também, probabilística, uma vez que a equipe de 

pesquisa selecionou os elementos, dentro da amostra já selecionada na etapa 

quantitativa. Mattar (1996) afirma que, a seleção dos elementos da população para 

compor a amostra depende ao menos em parte do julgamento do pesquisador ou do 

entrevistador no campo.  

Vários autores afirmam que a técnica do grupo focal tem sida utilizada como 

metodologia de pesquisas sociais, principalmente aquelas que trabalham com 
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avaliação de programas. Morgan (1997) define grupos focais como uma técnica de 

pesquisa que coleta dados por meio das interações grupais ao se discutir um tópico 

sugerido pelo pesquisador. Como técnica, assume uma posição intermediária entre 

as entrevistas em profundidade e a observação participante. Pode ser caracterizada 

como um recurso para compreender o processo de construção das percepções, 

atitudes e representações sociais de grupos humanos, de acordo com Gondim 

(2003). 

Considera-se um grupo focal: 

 

 “... um painel de pessoas, lideradas por um moderador treinado, que se 

reúne por um período de 90 minutos a duas horas. O facilitador ou 

moderador usa os princípios de dinâmica de grupo para focar ou guiar o 

grupo na troca de ideias, sentimentos e experiências em um tópico 

específico. Normalmente, o painel do grupo é composto de seis a dez 

respondentes. Grupos muito pequenos ou muito grandes resultam em 

participação menos eficaz. O facilitador apresenta o tópico e incentiva o 

grupo a discutir o assunto entre si.” (COOPER, 2003) 

A atividade foi gravada e transcrita. E assim, as falas foram analisadas a partir 

de temas – chave identificados como norteadores para a condução do grupo. Foram 

eles: significado de extensão; divulgação da extensão; motivação para participar; 

fatores inibidores para participar; requisitos e perfil para um aluno extensionista; 

dificuldades no andamento do projeto; conhecimento sobre a Rede Social do 

Barreiro; propostas de melhoria; e sentimento pós-extensão. 

Para Freitas (1997), a análise de conteúdo pode ser definida como um 

conjunto de instrumentos metodológicos, em constante aperfeiçoamento, que se 

presta a analisar diferentes fontes de conteúdo (verbais ou não- verbais). Quanto a 

interpretação, a análise de conteúdo transita entre dois polos: o rigor da objetividade 

e a fecundidade da subjetividade.  
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3 A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO FUNÇÃO TRANSFORMADORA 

 

A extensão universitária é indissociável ao ensino e à pesquisa, sendo 

considerada propulsora do aprendizado. O aluno extensionista tem a oportunidade 

de vivenciar na prática a teoria aprendida em sala de aula de maneira mais realista, 

com a vivência para além dos muros da universidade, quanto na formação humana 

e social dos indivíduos envolvidos.  

Segundo Síveres (2013), a extensão como resultante do ensino e da 

pesquisa, torna-se um espaço de construção de conhecimentos significativos e de 

práticas sociais relevantes. A interação dos pilares da universidade e a vivência na 

comunidade pelos extensionistas podem consolidar projetos sociais, estimulando o 

diálogo e a gestão cidadã. 

Parte-se do pressuposto de que as relações de ensino trazem consigo uma 

dimensão de materialidade social e histórica, cujas contradições e tensões se 

enfrentam dialeticamente, em um território ocupado simultaneamente por diversas 

perspectivas, seja do aluno, do professor e/ou da comunidade atendida. Em outras 

palavras, as relações extensionistas transformam a realidade e são por ela 

transformadas, produzem e reproduzem história, ao mesmo tempo em que são, por 

ela (a história), produzidas e reproduzidas. 

A grandeza do processo de aprendizagem na modalidade de extensão 

universitária está exponencialmente relacionada com o tipo e a intensidade da 

participação do aluno e não tanto com seu perfil. Este, não define a fecundidade da 

ação de extensão, mas sim a sua práxis ou efeito transbordante que ela favorece 

para a formação do aluno. Seria até arriscado qualquer pretensão de se estabelecer 

critérios para selecionar o aluno extensionista conforme o seu perfil. Mais arriscado 

ainda seria perseguir um modelo idealizado de curso, aluno ou professor 

extensionista.  

Tanto a intensidade quanto o tipo de participação do aluno são bastante 

flutuante, o que pode gerar uma ‘falsa’ impressão de que foi realizado pouco. No 

entanto, uma prática curricular na disciplina pode ser até mais significativa para a 

formação do aluno, dependendo da qualidade do envolvimento da participação. 

(THIOLLENT, 2003). 
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Segundo Thiollent (2003), alguns elementos podem determinar esse grau de 

envolvimento. O autor cita três modalidades de participação dos atores sociais na 

extensão universitária. Existem vários tipos de participação cuja intensidade é 

flutuante (pode variar). A seguir apresentamos os três tipos de participação que vão 

determinar a qualidade da transformação na formação do aluno e demais atores 

envolvidos no processo (professores e comunidade local).  

a) Adesão contratual: corre o risco de ser limitada à composição de interesses 

particulares, como no caso de parcerias. Quando há o interesse 

coletivo/objetivo comum, o bem-comum aparece. 

b)  Adesão por envolvimento emocional: O envolvimento emocional é inegável e 

indispensável. Porém, é prejudicial quando a adesão estiver intensamente 

ligada ao vínculo emocional que comprometa o consenso das partes. 

c) Adesão política: é necessário um diálogo permanente e a necessidade de 

negociar as escolhas. Portanto, depende da capacidade de posicionamento e 

argumentação das partes. 

Quanto à intensidade da ação, Desroche (citado por Thiollent, 2003), ao 

apresentar uma escala de participação do pesquisador em processo de pesquisa, 

classifica a participação em etapas de desenvolvimento do perfil de participação no 

sentido do desenvolvimento do papel ativo do pesquisador. 

 

Perfil Característica 

Militante 
Expectativa direcionada a um movimento maior (causa). 

Professa um discurso idealizado. “O mundo precisa é disso.” 

Usuário 

Apenas usufruir dos benefícios garantidos pela sua 

participação.  “O que tenho que fazer? Quantas páginas tem 

que ter?” 

Espontâneo 
Expectativa intuitiva; perfil do tipo “gostei desse negócio. Como 

eu faço para participar?”. 

Informativo 

Expectativa de conhecer, de aprender como funciona, de se 

informar para alimentar seu pretendido perfil polivalente. 

“Inclusive, estou pensando em um projeto de pesquisa para o 

próximo edital”. 
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Distanciado 

Expectativa centrada na execução de tarefas operacionais, 

porém sem envolvimento. Cria blog, formata texto, edita vídeo. 

Porém, não cria vínculos, não se implica com as normas. “Isso, 

pode deixar que eu faço”. 

Aplicado 

Facilita o papel ativo na conduta do processo. Compartilha 

informações, planeja com os interessados; organiza as ações 

em direção a alguma forma de empoderamento. “Então, venha 

aqui! Vamos decidir como a gente vai fazer?” 

Quadro 3: Perfil do aluno extensionista 
Fonte: Adaptado de THIOLLENT (2003) 

 

É importante destacar que todos esses perfis se interagem, ao mesmo tempo 

com os demais. Uma das condições para este fluxo consiste em se construir o 

conhecimento de forma dialógica. Para que isso aconteça, é necessário que a ação 

possua algum sentido prático para os grupos implicados.  Além disso, há uma 

construção de conhecimento a respeito dos efeitos práticos dos dados e 

experiências adquiridos com a prática de extensão. 

As ações de extensão não devem perseguir apenas o cumprimento de uma 

série de atividades utilitaristas (onde o seu sentido se perde na “fazeção de coisas”). 

Ou seja, com a perda gradual do sentido da ação/alienação não é possível criar uma 

cultura de promoção da transformação e do transbordamento. No fim, pode-se dizer 

que o cansaço, as frustrações, os desentendimentos, as falhas nas expectativas, 

corroborem para que o perfil mais adequado de aluno de extensão seja mesmo 

aquele denominado aqui de “perfil de usuário”, cuja perspectiva se limita a 

conquistar os quesitos mínimos exigidos, com um envolvimento já mitigado da ação, 

visando apenas a viabilizar a prestação de serviços da universidade. Este tipo de 

ação é trabalhosa e não produz com clareza a reflexão desejada para a 

transformação do futuro profissional. 

 

4 INDÍCIOS DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: ASPECTO GLOBAL 

 

É importante destacar que a investigação histórica apresentada a seguir 

buscou identificar as raízes da extensão universitária enquanto promoção da relação 
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dialógica universidade-sociedade, de forma convergente ao Plano Nacional de 

Extensão Universitária e à Política de Extensão da PUC Minas. 

Os primeiros indícios de ações de extensão, encontrados como resultados de 

busca desta pesquisa, conforme Souza (2013 apud Rocha 2001) revela que em 

1269 o mosteiro de Alcobaça1 em Portugal foi pioneiro em implantar iniciativas de 

socialização do conhecimento com a comunidade do seu entorno. Tal iniciativa foi, 

mais tarde adotada por colégios religiosos, incluindo os colégios jesuítas. 

O início dos trabalhos dos jesuítas em 1548, por sua vez se deu a partir de 

uma solicitação do vice-rei da Sicília2 para a fundação de um colégio na cidade de 

Messina. Este colégio foi o primeiro da ordem destinado para estudantes e leigos, 

sendo que os jesuítas já possuíam outro colégio em Gandia, fundado pelo duque 

Francisco de Borja, em 1545, e que se tornou universidade em 1547. Vale citar que, 

devido à escassez de alunos, a então universidade em Gandia foi suprimida em 

1556. A ação dos jesuítas constituía-se na criação de escolas, liceus e seminários, 

afim de trazer o conhecimento para mais perto da população. (STORK, 2016) 

Em um contraponto à versão acima apresentada, Serrano citado por Rocha 

(2001) alega que existem autores que consideram as primeiras escolas gregas e 

suas aulas abertas ao público como os primeiros indícios de extensão, Serrano 

aponta como origem da extensão universidades europeias medievais, com destaque 

para a Universidade de Bolonha3. 

Mais tarde, foram encontrados relatos da extensão universitária, mais próxima 

ao entendimento proposto pelo estudo, na segunda metade do século XIX, na 

universidade de Cambridge/Inglaterra, segundo Paula (apud Mirra 2009): 

 

A Universidade de Cambridge, em 1871, foi provavelmente a primeira a 

criar um programa formal de “cursos de extensão” a ser levados por seus 

docentes a diferentes regiões e segmentos da sociedade. Começando 

por Nottingham – a terra de Robin Hood -, Derby e Leicester, seus 

cursos de Literatura, Ciências Físicas e Economia Política logo 

angariaram vasta clientela e, em pouco tempo, atingiam todos os 

recantos do país. Quase ao mesmo tempo outra vertente surgia em 

                                                           
1 O Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça é uma construção em solo português de 1178, e que mantem seu compromisso com 
o ensino até os dias atuais vide < http://www.mosteiroalcobaca.pt/  

 
2Sicília é uma região autônoma com estatuto especial da Itália meridional vide <http://www.italia.it/en/discover-italy/sicily.html>. 
3  Università di Bologna, é considerada a universidade mais antiga do mundo ocidental, tendo sido fundada em Bolonha, na 
Itália, em 1088 vide < http://www.unibo.it/it> 
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Oxford, com atividades concebidas como uma espécie de movimento 

social voltado para os bolsões de pobreza. As primeiras ações tiveram 

lugar em Londres e logo se expandiram para regiões de concentração 

operária. Os trabalhadores das minas de Northumberland, por exemplo, 

contrataram em 1883 uma série de cursos de história. O século de 

Péricles foi apresentado no centro manufatureiro de Sheffield, a tragédia 

grega foi oferecida aos mineiros de carvão de Newcastle e aula de 

Astronomia aos operários de Hampshire.  (MIRRA, 2009, p. 77) 

 

Embora a Europa tenha destaque no surgimento das atividades de extensão, 

o movimento veio ganhar maior força e popularização na Universidade de Chicago, 

em 1892, com a criação da “American Society for the Extension of University 

Teaching”(1891), que apresenta o objetivo da extensão universitária como: o alvo do 

movimento da Extensão Universitária é trazer para o mais perto possível e ao 

alcance de todos as vantagens que hoje são acessíveis apenas a aqueles que 

podem comparecer a faculdade e universidades. 

O texto também aponta para o surgimento formal do movimento de extensão 

universitária em Cambridge, e aponta para a London Society que assume os 

trabalhos em 1875 com o lema de “fazer da educação um meio de vida e não um 

meio de sobrevivência”. Em 1885 Oxford faz o seu primeiro esforço visando o 

movimento extensionista.  De acordo com o texto “University Extension” da American 

Society for the Extension of University Teaching os seus esforços para a realização 

da extensão universitária começaram com o envio de um secretário comissionado 

durante os meses de verão, para observar os trabalhos já em execução em Oxford e 

Londres.  

Com o retorno do secretário comissionado aos Estados Unidos, elaborou-se 

um plano de organização para as atividades. Os trabalhos tiveram início em 

Roxbotough, subúrbio da Philadelphia, em 3 de novembro de 1890, primeiramente 

através de um curso de química. 

Os primeiros relatos da ação de extensão universitária na América Latina 

começam com o estímulo gerado por grande inquietação por parte dos estudantes 

que não concordavam com os modelos europeus enraizados naquele momento. 

Dentre esses modelos, são citados a Real Pontifícia Universidade do México e a 

Universidade de São Marcos em Lima, fundadas em 1551, e a Universidade de 

Córdoba, em 1621, como exposto por Neto (2011):  
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Interferências do clero em atividades acadêmicas que expunham visões 

diferentes das preconizadas pela Igreja, por exemplo, passaram a ser 

vistas como impensáveis em uma sociedade republicana. Os estudantes 

manifestaram, reforçando a descrição sarmientina4, sobre o 

conservadorismo do interior em contraposição à vanguarda portenha, que 

o espírito das lutas pela independência política, protagonizado pelos 

líderes de maio de 1810, chegara a Córdoba apenas em 1918. Era como 

se Córdoba tivesse permanecido à margem dos intensos processos de 

transformação e consolidação da República argentina que duraram 

aproximadamente cinco décadas. (NETO, 2011, p. 64) 

Essa inquietação levou à conhecida Reforma Universitária de Córdoba (1918), 

onde os estudantes lutavam por uma nova universidade. Segundo Neto (2011) de 

forma sintetizada, as reivindicações dos alunos eram: 

➢ Coparticipação dos estudantes na estrutura administrativa; 

➢ Participação livre nas aulas; 

➢ Periodicidade definida e professorado livre das cátedras; 

➢ Caráter público das sessões e instâncias administrativas; 

➢ Extensão da Universidade para além dos seus limites e difusão da cultura 

universitária; 

➢ Assistência social aos estudantes; 

➢ Autonomia universitária; 

➢ Universidade aberta ao povo. 

Segundo o pensamento de Bernheim (1978, apud Serrano), a situação da 

reforma pode ser vista como: 

[...] os ideais de liberdade surgidos principalmente nas Américas contra o 
jugo europeu, o movimento estudantil passa a questionar as práticas 
dissociadas dos problemas locais e as ações pontuais desenvolvidas 
pelas universidades até então, na forma de cursos. (BERNHEIM, 1978, 
p.4) 

Pelo extensionismo rural desenvolvido nos Estados Unidos e as 
experiências de participação de universitários em campanhas educativas e 
assistência às populações carentes; o movimento estudantil, a partir de 
Córdoba, passou a atribuir, às atividades de extensão, o objetivo de 
“fortalecimento da universidade, pela projeção ao povo da cultura 

                                                           
4 Domingo Faustino Sarmiento Albarracín foi o principal escritor argentino do século XIX e presidente da Argentina no período 

de 1864-1874. Dizia que Buenos Aires era exemplo de civilização e Córdoba, impedia a consolidação da nação, segundo Neto 
(2011) 
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universitária e a preocupação com os problemas nacionais”. (BERNHEIM, 
1978, p.5) 

Outro termo encontrado, que está em coerência com o significado proposto e 

que vale o registro neste trabalho foi o “Engaged Universities”, proposto pela Rede 

Talloires.  

 

5 A REDE TALLOIRES 

 

A Rede Talloires é uma associação internacional formada por instituições 

compromissadas com o fortalecimento do papel cívico e responsabilidade social na 

educação superior. Possui como principais objetivos:  

1. Expandir o engajamento cívico na educação superior através do 

ensino, pesquisa e extensão; 

2. Apresentar modelos de excelência na educação superior e avaliação 

dos pares para a comunidade envolvida; 

3. Fomentar parcerias entre instituições de ensino superior e 

comunidades para capacitar grupos e indivíduos para solucionar 

questões sociais e formatar o futuro  do ensino superior; 

4. Facilitar a criação de redes sociais locais, formadas pelas 

universidades comprometidas com o envolvimento cívico.  

Atualmente, a sede se encontra no Tisch College of Civic Life na Universidade 

Tufts e a direção da rede é composta por 15 membros (Steering Committee) 

representada por 12 países. Possui 368 universidades envolvidas em 77 países, que 

assinaram a Declaração de Talloires (Anexo 1), conforme exibido na figura 1. 
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Figura 1 – Universidades da Rede Talloires 

Fonte: TALLOIRES NETWORK MEMBERS (2016) 

 Dentre essas, apenas cinco universidades brasileiras estão inseridas: 

• Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro  

• Universidade Metodista de Piracicaba  

• Universidade Estadual de Maringá  

• Universidade Federal do Rio Grande do Sul  

• Universidade Federal de São Paulo  

As ações da Rede Talloires para atingir os objetivos são: 

1. Expandir o engajamento cívico na educação superior através do 

ensino, pesquisa e extensão, por meio de: 

• Reconhecimento e promoção das atividades das instituições 

membros;  

• Promoção da premiação “MacJannet Prize” de cidadania global 

para programas especiais de envolvimento cívico;  

• Divulgação das publicações sobre envolvimento comunitário do 

ensino superior. 

 

2. Compartilhar notícias e informações, através de:  
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• Inserção e disseminação das ideias do envolvimento cívico na 

plataforma da Rede Talloires;  

• Distribuição de uma newletter mensal, apresentando novas 

publicações e recursos; 

• Atualização de notícias através da plataforma. 

 

3. Auxiliar as instituições membro com apoio em seus trabalhos, através 

de: 

• Construção regional de parcerias, em âmbito global, com intuito de 

formar novas redes de contato, sendo corresponsável por eventos, 

assim como treinando institutos, encontros globais e conferências; 

• Notificação às instituições membros sobre as oportunidades de 

envolvimento em programas oferecidos pela Rede Talloires e por 

organizações similares. 

 

4. Conectar gestores, acadêmicos, funcionários e alunos, por meio de: 

• Organização de   conferências regionais e globais para compartilhar 

ideias, incentivar a colaboração e expandir a atuação; 

• Reunir correligionários, assim como a Iniciativa de Participação 

Econômica Jovem (YEPI)5 e o Grupo de Perspectivas Regionais no 

Envolvimento Cívico. 

A adesão à Rede de Talloires sinaliza um compromisso institucional com os 

ideais de engajamento da comunidade universitária, serviço e responsabilidade 

social, colaboração internacional e ação coletiva local para enfrentar problemas 

urgentes. A partir de 2017, a Rede Talloires instituiu uma estrutura de quotas de 

associação diferenciada para promover o investimento e o crescimento das 

operações de rede. Existem dois tipos de membros na Rede, são eles: 

 

                                                           
5 Youth Economic Participation Iniciative (YEPI) iniciou-se em 2012 com apoio da Fundação Mastercard. Trata-se de um 

programa voltado ao empreeendedorismo juvenil, através de treinamento para gestão empresarial, desenvolvimento pessoal, 
liderança, planejamento de negócio e envolvimento da comunidade. Atualmente, há oito programas sendo realizados, de 14 
Universidades em 10 países (Burkina Faso, Chile, Malasia, México, Paquistão, África do Sul, Tanzânia, Ruanda, Uganda e 
República do Zimbábue) 
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 5.1 Membros Engajados 

 

Tem a principal função de promover o envolvimento cívico das universidades, 

através da Rede Talloires. 

As universidades membros comprometem-se a apoiar os programas, 

iniciativas e pesquisas da Rede Talloires, contribuindo com taxas anuais baseadas 

na classificação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país anfitrião, 

segundo a ONU - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. As taxas 

anuais para estes membros variam entre US $ 500 a US $ 7.500 por ano e são 

determinadas de acordo com a localização geográfica da universidade, classificadas 

de acordo com o quadro 4. 

 

Quadro 4 – Níveis de associação da Rede Talloires 

Fonte: TALLOIRES NETWORK MEMBROS ENGAJADOS (2016) 

 

Os benefícios para membros envolvidos incluem elegibilidade para: 

✓ Nomear um programa inovador de envolvimento cívico universitário para 

o Prêmio anual MacJannet,6 que oferece prêmios monetários e 

reconhecimento público; 

                                                           
6 Fundado pela Rede Talloires e a Fundação MacJannet para reconhecer estudantes excepcionais presentes em iniciativas da 

comunidade das  universidades membros  e também, para financiar esforços contínuos de serviços públicos.  
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✓ Candidatar-se aos programas de desenvolvimento profissional da Rede 

Talloires, que incluem apoio financeiro para atividades de envolvimento cívico 

e reconhecimento público pelas bolsas oferecidas; 

✓ Candidatar-se aos programas subsidiados pela Rede Talloires, que envolvem 

grande apoio técnico e financeiro; 

✓  Candidatar-se aos programas globais de intercâmbio de aprendizagem para 

estudantes, funcionários, professores e gestores; 

✓ Participar de projetos de pesquisa colaborativa, que inclui participação em 

workshops internacionais, bem como apoio técnico e financeiro para 

publicação de relatórios, artigos e livros; 

✓ Organizar e dirigir sessões plenárias e de discussão na Conferência dos 

Líderes Globais da Rede de Talloires; 

✓ Receber subsídios de viagem, hospedagem e inscrição para a Conferência 

dos Líderes Globais da Rede Talloires; 

✓ Nomear líderes individuais no ensino superior para atuar no Comitê Diretor da 

Rede Talloires; e 

✓ Usufruir de todos os benefícios disponíveis para os membros signatários. 

 

 

5.2 Membros Signatários 

 

Mais de 350 universidades se tornaram signatárias da Declaração de Talloires 

entre 2005 e 2016. 

 Para se tornar um membro signatário, a primeira ação é contatar a secretaria da 

Rede Talloires, através de e-mail, informando seu interesse e as atividades 

desenvolvidas junto à comunidade. Uma vez aprovada sua participação, as 

universidades devem enviar uma carta de compromisso à Declaração Talloires 

(Anexo 1), assinada pelo presidente, vice-chanceler ou reitor. A carta deve ser 

dirigida ao presidente Anthony Monaco, da Universidade Tufts, presidente do Comitê 

Diretor da Rede Talloires, através do e-mail da Secretaria da Rede de Talloires. 

Os benefícios para membros signatários incluem oportunidades para: 



23 
 

✓ Criar as credenciais internacionais de envolvimento cívico da sua instituição 

(por exemplo, ao usar o logotipo da Rede Talloires); 

✓ Divulgar seu trabalho de envolvimento cívico na newsletter da Rede e através 

das redes sociais, incluindo Facebook, Twitter e LinkedIn; 

✓ Acessar à newsletter da Rede, que inclui divulgação de oportunidades de 

subsídios e conferências regionais; 

✓ Compartilhar experiência e solicitar informações de gestores, funcionários, 

professores e alunos, vindas das instituições membros em todo o mundo; e 

✓ Representar a Rede Talloires em conferências e encontros nacionais, 

regionais e internacionais focados no envolvimento cívico da universidade. 

A rede vem trabalhando ao refletir sobre questões presentes nas 

comunidades, cada vez mais próximas das universidades, uma vez que o 

envolvimento cívico assume diferentes formas em diferentes regiões, culturas e 

situação econômica em que as comunidades se encontram.   

5.3 Conferências Globais 

 

Desde sua criação em 2005 em Talloires, na França, a Rede se reuniu quatro 

vezes ao longo do tempo: em 2010 em Bellagio, Itália; em 2011 em Madri, 

Espanha, em Cape Town, África do Sul em 2014, e em 2017 em Veracruz, 

México.  

Essas conferências permitem que os membros da Rede se conheçam, 

troquem ideias e fortaleçam seu compromisso com os objetivos desta, além de 

elaborarem ações estratégicas.  O quadro 5 demonstra, resumidamente, as 

informações desses encontros. 

 

Conferência Local País Data Principal Assunto 

Talloires 2005 Centro 
Europeu de 
Tufts 
University,  
 

Talloires 
- França 
 

15 a 17 de 
setembro 
de 2005  
 

Discussão do trabalho das 
instituições para educar as gerações 
futuras de líderes comunitários e 
para mobilizar os recursos de suas 
instituições para fortalecer o 
desenvolvimento social e 
comunitário. 
 

Bellagio 2010 Centro de 
Conferências 

Itália - 
Roma 

23 a 26 de 
março de 

Discussão sobre a melhor forma de 
medir e divulgar a importância do 
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Bellagio da 
Fundação 
Rockefeller 

2010 
 

envolvimento cívico do ensino 
superior; e a relação da Rede Global 
Talloires com seus parceiros 
regionais em todo o mundo. 
 

Madrid 2011 
 

Universidade 
Autônoma de 
Madri (UAM) 

Madrid - 
Espanha 

14 a 16 de 
junho de 
2011 
 

Discussão das ideias-chave e os 
impactos do movimento de 
envolvimento cívico, seis anos após 
a fundação da Rede Talloires. 
 

Cape Town 
2014 

Spier 
Conference 
Center 
 

Cidade 
do Cabo 
– África 
do Sul 

2 a 4 de 
dezembro 
de 2014 
 

A conferência enfatizou três temas 
gerais: perspectivas do Sul Global, 
emprego juvenil e desenvolvimento 
econômico.  
 

Conferência 
dos Líderes 
de Rede de 

Talloires 2017 

Universidade 
Veracruzana 
(UV) 

Veracruz 
- México 

21 a 23 de 
junho de 
2017  
 

Discussão do tema: 
‘’Responsabilidade Social e 
Dignidade Humana no Envolvimento 
do Ensino Superior" 

 

Quadro 5: Conferências da Rede Talloires  

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

A primeira conferência da rede Talloires aconteceu em 2005, quando a Tufts 

University, Universidade norte Americana, situada em Massachussetts, promoveu a 

“Conferência Tufts 2005”, realizada no Centro Europeu Tufts7 na aldeia alpina de 

Talloires, na França. A conferência reuniu 29 universidades, de 23 países. Dentre 

elas, a única instituição brasileira presente foi a Universidade Metodista de 

Piracicaba, representada por seu presidente, naquela época, Professor Gustavo 

Alvim. Um fato curioso é que, mesmo estando citada na página da Rede Talloires 

como instituição membro”, o link apresentado está inativo e não há nenhuma 

informação sobre a Rede Talloires no site oficial dessa Instituição. 

Na ocasião, discutiram acerca dos projetos que vinham sendo realizados nas 

instituições participantes, tal como os planos para o futuro: 

1. Expansão do número de universidades integradas; 

2. Apoio ao envolvimento cívico e social; 

3. Colaboração global.  

 

                                                           
7 Centro da universidade Tufts na Europa, situado em um antigo mosteiro da França, vide informações acessadas em 
http://ase.tufts.edu/europeanCenter/  

http://ase.tufts.edu/europeanCenter/
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É raro encontrar registros que atestem a atuação das universidades 

brasileiras na Rede Talloires. Entretanto, no relatório em 2008, sobre o encontro da 

Clinton Global Initiative- University8, em Nova Orleans, a Universidade Metodista de 

Piracicaba foi representada por um de seus alunos, selecionado com o seguinte 

projeto: “Compromisso: Energia e Mudança Climática”. Na ocasião, os 24 

estudantes escolhidos para participar do evento, representando 11 universidades 

integrantes da rede se reuniram para discutir os compromissos de ação, a situação 

de suas comunidades, o envolvimento de suas instituições e estratégias para gerar 

mudanças. Além disso, os estudantes apresentaram sua visão sobre a rede e 

sugestões de recursos que a mesma poderia vir a destinar, dentre estes a criação 

de um espaço-base.  

    Vale um destaque para o último encontro, realizado em 2017, que contou 

com mais de 280 participantes de cerca de 30 países, representando mais de 60 

instituições de ensino, dentre eles líderes de universidades de todo o mundo, sendo 

que um terço dos participantes eram estudantes. Na oportunidade, foi apresentada a 

Declaração de Veracruz, escrita por líderes universitários e comunitários com a 

participação de estudantes, na qual foram apontados os principais desafios e 

responsabilidades que as universidades possuem, a fim de contribuir com o 

progresso social: 

 

• Promover uma educação inclusiva de qualidade como um direito humano 

universal; 

• Oferecer oportunidades de desenvolvimento de lideranças, e a distribuição 

equitativa de recursos em colaboração com as demais organizações, a fim de 

contribuir para o desenvolvimento econômico e a prosperidade social; 

• Promover o direito a um meio de vida, a partir da responsabilidade de 

preparar as pessoas para o mercado de trabalho, por meio do acesso ao 

conhecimento e tecnologia, contribuindo para o fortalecimento da cultura, a 

estabilidade e inclusão social em prol do bem comum. 

 

                                                           
8  O presidente Bill Clinton lançou a (CGI U) em 2007 para reunir as novas gerações de líderes universitários de todo o mundo, 

especialistas e celebridades para discutir e propor soluções inovadoras aos desafios globais.   
Em: https://www.clintonfoundation.org/clinton-global-initiative/meetings/cgi-university/about/about-cgiu 
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O encontro deu origem a Declaração de Veracruz, que foi escrito em 

colaboração por líderes universitários globais, estudantes e líderes comunitários. Foi 

assinado em Xalapa, Veracruz, no México, na Conferência dos Líderes de Rede 

Talloires, em 2017, na Universidade Veracruzana. Encontra-se no Anexo 2. 

Nesse contexto, a declaração ratificada em Veracruz reafirma o que havia 

sido convencionado nas anteriores, sobretudo na Declaração de Talloires (2005), ao 

reforçar o papel da educação, do desenvolvimento de lideranças e meios de 

subsistência - a ser promovida pelas instituições de ensino superior em conjunto 

com estudantes, ex-alunos, empresários, membros dos órgãos governamentais e 

cidadãos de todo o mundo – como forma de garantir a dignidade humana. 

 

6 A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO BRASIL: ORIGEM 

 

Como relatado por Almeida (2015), ainda que de forma primária, as ações de 

extensão no Brasil já existiam mesmo antes de 1911, quando se institui a primeira 

Lei Orgânica do Ensino Superior e do Fundamental da República, aprovada pelo 

decreto n. 8.659, em 05/04/1911, em que se propõe maior autonomia didática e 

interdependência aos estabelecimentos de ensino em relação a União e um caráter 

mais prático. Tal recomendação, no entanto, não garante, por si só, a relação direta 

com as atividades de extensão. Tal lei apresenta muito mais aspectos operacionais, 

como por exemplo, frequência de alunos e penas disciplinares.  

O início da extensão universitária formal no Brasil data de 1911, inicialmente 

em São Paulo, depois Rio de Janeiro, Viçosa e Lavras (Minas Gerais) seguindo 

padrões europeus, segundo Nogueira (2005): 

[...]educação continuada e educação voltada para as classes populares; 

extensão voltada para a prestação de serviços na área rural (NOGUEIRA, 

2005, p. 16-17).  

Dessas experiências surgiram as Universidades Populares, com o objetivo de 

dar respostas as demandas da população. A primeira dessas foi a Universidade 

Livre de São Paulo, considerada a primeira vivência de extensão no Brasil, de 

acordo com Gurgel (1986); Bemvenuti, (2006) apud Almeida (2015). 
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Na Universidade Livre de São Paulo foi definida a primeira formulação 

extensionista do país: os cursos de extensão. Estes, ainda hoje, 

representam a prática extensionista mais conhecida e difundida 

nacionalmente.  (GURGEL, 1986 apud ALMEIDA ,2015) 

Assim como ocorrido em Córdoba na Argentina, no Brasil os estudantes 

desempenharam um papel importantíssimo no desenvolvimento de um modelo de 

educação, papel desempenhado pela UNE – União Nacional dos Estudantes,  no 1º 

e 2º Seminário Nacional da Reforma Universitária, em 1960, em Salvador; e em 

1962, em Curitiba. A grande novidade para o movimento foi o fato de ter a Reforma 

Universitária entre as reformas de base que estavam sendo propostas pelo governo 

João Goulart como afirma Paula (2013). 

Durante todo o período de muitas lutas e greves nos anos 50, percebeu-se 

uma participação do movimento estudantil nas mudanças ocorridas no Brasil, o que 

é enfatizado por Paula (2013) da seguinte forma: 

Foi na Universidade de Recife, através do Serviço de Extensão 

Universitária, dirigido por Paulo Freire, que se manifestou com clareza a 

efetiva integração da universidade, da extensão universitária, às grandes 

questões nacionais, ampliando o que já vinha sendo feito pelos estudantes 

com a luta pela Reforma Universitária. De fato, é com Paulo Freire que a 

universidade descobre e desenvolve instrumentos que a aproximam dos 

setores populares, tanto mediante a ação concreta de alfabetização, 

quanto mediante a elaboração de metodologias de interação entre o saber 

técnico-científico e as culturas populares (PAULA, 2013, P.17) 

Essa caminhada é interrompida em virtude do Golpe Militar, ocorrido no Brasil 

em 1964, quando segundo Almeida (2015):  

[...]o governo brasileiro desta época imprimiu uma extensão universitária 

desvinculada da lógica discutida até então, gerando um grande 

descontentamento por parte da academia universitária. (ALMEIDA 2015, 

p.61) 

Neste período de grandes mudanças no cenário brasileiro nascem três 

projetos do governo com participação das Instituições de Ensino Superior (IES), 

sendo um deles o Projeto Rondon9 instituído em 1968, o projeto que foi criado na 

                                                           
9 Acesso em < http://www.projetorondon.defesa.gov.br/portal/> 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 1966 o CRUTAC  (Centro Rural 

Universitário de Treinamento e Ação Comunitária), e ainda o Movimento Brasileiro 

de Alfabetização (MOBRAL), uma ação com o objetivo de erradicar o analfabetismo 

no Brasil  segundo Menezes (2016). 

A respeito do projeto Rondon, Serrano faz a seguinte observação: 

[...]sua natureza institucional tinha o vício de não ser vinculada as 

universidades e sua prática sócio comunitária não era sistemática, nem 

sistêmica, os estudantes eram levados a conhecer apenas parte da 

realidade trabalhada e não estabeleciam vínculos mais permanentes com 

o local. (SERRANO, pag. 2) 

O que aconteceu é que as universidades viram nesses projetos uma 

possibilidade de resgatar direitos da sociedade, como é observado na Política de 

Extensão Universitária da PUC Minas (2006): 

A universidade, contudo, enquanto espaço de expressão de conflitos, 

absorveu e, simultaneamente, repeliu as políticas impostas pelo regime 

militar. Se, por um lado, executou políticas oficiais, como as de extensão 

expressas no Projeto Rondon e no Centro Rural Universitário de 

Treinamento e Ação Comunitária (CRUTAC), por outro imprimiu a esses 

projetos um caráter crítico e participativo, resgatando direitos de cidadania 

que haviam sido suprimidos pela ditadura.   (POLÍTICA DE EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA DA PUC MINAS, 2006) 

Segundo o Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária das 

Universidades e Instituições de Ensino Superior Comunitárias, realizado em 2002, 

com a execução desses projetos a extensão universitária se transforma em um 

instrumento de reflexão, vinculado às necessidades da população. 

Na América Latina os assuntos de extensão são acompanhados pela ULEU 

(Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria) que, anualmente, promove 

encontros para se discutir os rumos das ações e sua relevância junto a sociedade. 

A rede da ULEU abrange nos dias atuais três países, Argentina, Equador e 

Brasil, a representatividade brasileira fica a cargo da RENEX (Rede Nacional de 

Extensão) que se apresenta como: 
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RENEX, iniciativa do FORPROEX, mantém cadastro atualizado das 

instituições integrantes, divulga ações extensionistas universitárias e 

coordena o Sistema Nacional de Informações de Extensão, SIEX/Brasil, 

banco de dados sobre as práticas de extensão no País. (RENEX, 2016) 

No Brasil, foi criado em 1987, o FORPROEX (Fórum de Pró-Reitores da 

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras), que foi de grande importância 

para a construção da extensão como se tem hoje. A atuação da extensão foi 

organizada em oito áreas e divididos em dois grandes grupos, conforme citado por 

Paula (2013), assim expostos no quadro 6: 

 

 

Quadro 6: Grupos FORPROEX 

Fonte: Política Nacional de Extensão Universitária (2012) 

 

Ainda segundo o texto da FORPROEX, na Política Nacional de Extensão 

Universitária (2012) são estipulados cinco diretrizes para a execução da extensão: 

1.     Interação dialógica 

2.     Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade 

3.     Indissociabilidade ensino – pesquisa – extensão 

4.     Impacto na formação do estudante 

5.     Impacto na transformação social 

 

Assim como também, quinze objetivos de seus esforços para a construção de 

uma extensão universitária relevante, são: 

Direitos de Primeira e Segunda 

Geração 

Direitos Emergentes 

Contemporâneos 

Saúde Meio Ambiente 

Educação Comunicação 

Trabalho Tecnologia de Produção 

Cultura  

Direitos Humanos e Justiça  
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1. reafirmar a Extensão Universitária como processo acadêmico definido e efetivado 

em função das exigências da realidade, além de indispensável na formação do 

estudante, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade; 

2. conquistar o reconhecimento, por parte do Poder Público e da sociedade 

brasileira, da Extensão Universitária como dimensão relevante da atuação 

universitária, integrada a uma nova concepção de Universidade Pública e de seu 

projeto político-institucional; 

3. contribuir para que a Extensão Universitária seja parte da solução dos grandes 

problemas sociais do País; 

4. conferir maior unidade aos programas temáticos que se desenvolvem no âmbito 

das Universidades Públicas brasileiras; 

5. estimular atividades de Extensão cujo desenvolvimento implique relações multi, 

inter e ou transdisciplinares e interprofissionais de setores da Universidade e da 

sociedade; 

6. criar condições para a participação da Universidade na elaboração das políticas 

públicas voltadas para a maioria da população, bem como para que ela se constitua 

como organismo legítimo para acompanhar e avaliar a implantação das mesmas; 

7. possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e disponibilização de 

conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao saber e o desenvolvimento 

tecnológico e social do País; 

8. defender um financiamento público, transparente e unificado, destinado à 

execução das ações extensionistas em todo território nacional, viabilizando a 

continuidade dos programas e projetos; 

9. priorizar práticas voltadas para o atendimento de necessidades sociais (por 

exemplo, habitação, produção de alimentos, geração de emprego, redistribuição da 

renda), relacionadas com as áreas de Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e 

Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho; 

10. estimular a utilização das tecnologias disponíveis para ampliar a oferta de 

oportunidades e melhorar a qualidade da educação em todos os níveis; 
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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. estimular a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável como 

componentes da atividade extensionista; 

13. tornar permanente a avaliação institucional das atividades de extensão 

universitária como um dos parâmetros de avaliação da própria Universidade; 

14. valorizar os programas de extensão interinstitucionais, sob a forma de 

consórcios, redes ou parcerias, e as atividades voltadas para o intercâmbio e a 

solidariedade; 

15. atuar, de forma solidária, para a cooperação internacional, especialmente a 

latinoamericana. 

Em 1998, durante o 6º Encontro de Ação Comunitária e Extensão, promovido 

pela ABESC - Associação Brasileira de Escolas Superiores Católicas, foi aprovada a 

Carta de Goiânia que efetivou a criação do Forext (Fórum Nacional de Extensão e 

Ação Comunitária das Universidades e Instituições de Ensino Superior 

Comunitárias) 

A criação do Fórum Nacional trouxe às instituições a dimensão de sua 

atuação política no processo de discussão sobre a Extensão no Brasil. 

Com temas sempre atuais, o Forext busca trazer novas faces para os 

debates nos encontros. 

 O ForExt é um importante espaço de diálogo com os diversos setores da 

política da Educação Superior do Brasil e visa aproximar cada vez mais as 

intuições das questões de extensão, fazendo com que todos participem da 

educação superior brasileira, sendo ela pública, privada ou comunitária. 

(FOREXT) 

 

Segundo o artigo 4 do estatuto do Forext os objetivos do fórum são: 

 

I - analisar, debater, propor políticas, estratégias e questões relativas à 

Extensão e Ação Comunitária de interesse de seus membros; 

II - buscar o entendimento com órgãos governamentais e Instituições da 

sociedade e com organismos de representação universitária; 
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III - articular o desenvolvimento de programas e projetos e de redes de 

trabalho entre as Instituições que o constituem; 

IV - divulgar as atividades de Extensão e Ação Comunitária realizadas por 

estas Instituições no âmbito da sociedade brasileira; 

(Estatuto FOREXT, 2006. Art 4 p. 1) 

 

Em 2002, o Forproex promoveu o 1º CBEU (Congresso Brasileiro de 

Extensão Universitária). O 2º CBEU ocorreu em Belo Horizonte com o tema de 

“[re]conhecendo diferenças” e teve a PUC Minas como uma das IES organizadoras. 

O CBEU vem reunindo, a cada dois anos, instituições de ensino superior para 

a promoção de uma extensão universitária que atenda as demandas da população. 

Em 2016, ocorreu o 7º CBEU que possui o ForExt como um dos organizadores.  

 

7 A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO BRASIL: ASPECTO LEGAL 

 

Importa ressaltar alguns aspectos históricos e políticos que identificam a 

vinculação entre ensino, pesquisa e a extensão no contexto da universidade, 

analisando o “caminho” percorrido até sua inclusão no artigo 207 da Constituição 

Federal Brasileira de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei 9394/96.  

Destacam-se duas cláusulas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para 

fins de ilustração:  

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial. e obedecerão ao 

princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas 

estrangeiros, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, 

de 1996) 

 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica 

e tecnológica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, de 1996) 

 

Como já citado no item anterior, os primeiros esforços a possibilitar as ações 

de extensão no Brasil foi a criação do decreto N. 8.659 - de 5 de abril de 1911, em 
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que propôs mais liberdade e maior autonomia administrativa para as universidades, 

conforme Gurgel (1986) apud Almeida (2015). 

Em torno de 1930, o Movimento da Escola Nova10 ganha força no Brasil, o 

que foi reforçado com a divulgação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova11 

(1932) que defendia a ideia de uma universalização da escola pública, laica e 

gratuita. 

A eclosão desse movimento foi importante para construção de uma política 

que promovesse sustentação para as ações de extensão. 

A partir dos militantes do movimento da Escola Nova, que passam a 

ocupar espaços de destaque no governo, é elaborado o Decreto 19.851 de 

11 de abril de 1931, que regulamenta o Estatuto das Universidades 

Brasileiras.   (SERRANO, pág.6) 

O Decreto 19.851 define extensão pelos seguintes parâmetros: 

Art.35 - f) cursos de extensão universitária, destinados a prolongar, em 

benefício coletivo, a atividade técnica e científica dos institutos 

universitários. 

Art. 42. A extensão universitária será efetivada por meio de cursos e 

conferências de caráter educacional ou utilitário, uns e outras organizados 

pelos diversos institutos da Universidade, com prévia autorização do 

Conselho Universitário. 

§ 1º Os cursos e conferências, de que trata este artigo, destinam-se 

principalmente à difusão de conhecimento úteis à vida individual ou 

coletiva, à solução de problemas sociais ou à propagação de ideias e 

princípios que salvaguardem os altos interesses nacionais. 

§ 2º Estes cursos e conferências poderão ser realizados por qualquer 

instituto universitário em outros institutos de ensino técnico ou superior, de 

ensino secundário ou primário ou em condições que os façam acessíveis 

ao grande público 

Art. 109. A extensão universitária destina-se à difusão de conhecimentos, 

filosóficos, artísticos, literários e científicos, em benefício do 

aperfeiçoamento individual e coletivo. 

                                                           
10 Escola Nova, Escola Ativa ou Escola Progressiva, foi um movimento de renovação do ensino, que surgiu no fim do século 
XIX e ganhou força na primeira metade do século XX. 
11 Escrito durante o governo de Getúlio Vargas, e vislumbrava o impacto do meio acadêmico e intelectuais na vida da 
sociedade de um ponto de vista educacional 
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§ 1º De acordo com os fins acima referidos, a extensão universitária será 

realizada por meio de cursos intra e extra-universitários, de conferências 

de propaganda e ainda de demonstrações práticas que façam indicadas. 

Entre as décadas de 1960 e 1970, em período de ditadura militar, eclode uma 

nova concepção de universidade a partir da resistência de alguns setores da 

sociedade civil, particularmente do movimento estudantil, representado pela UNE e, 

também, dos professores universitários que se organizaram, em Associações 

Docentes, originando Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior-

ANDES, conforme assevera Maciel e Mazilli (2010): 

De acordo com a bibliografia e documentos consultados, a ANDES, 

juntamente com outras entidades sociais que integravam o Fórum da 

Educação na Constituinte (1987), formulou a ideia da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão como possibilidade de uma 

universidade pública, gratuita, autônoma, democrática e socialmente 

relevante. O período de reabertura política constituiu-se em um solo fértil 

de debates e houve toda uma mobilização das forças de oposição, 

atuantes no campo da educação, que contribuiu decisivamente para a 

inclusão deste princípio no artigo 207 da Constituição Federal. Assim, a 

Proposta das AD’s e da ANDES para a Universidade Brasileira (ANDES, 

1982) como um projeto datado, teve toda sua significação naquele 

contexto – pós-ditadura, reabertura política, democratização, 

reorganização do movimento social.  Desde então, a ANDES-SN reafirma 

constantemente sua proposta de universidade sem abrir mão do princípio 

da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como base de 

uma universidade socialmente referenciada, em que pesem os embates e 

dificuldades enfrentados nos últimos vinte anos com as políticas públicas 

oficiais. (MACIEL; MAZZILLI. 2010, p. 4) 

 

Assim, iniciam a elaboração do Plano de Sugestões para uma Reforma 

Educacional Brasileira, que se torna tema de prioridade nacional, motivada pela 

grande insatisfação quanto à política do governo em relação às instituições 

universitárias. 
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Logo, verifica-se que as relações entre ensino, pesquisa e extensão decorrem 

dos conflitos em torno da definição da identidade e do papel da Universidade ao 

longo da história, conforme corrobora o entendimento de Cesar (2013): 

A compreensão sobre a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, não se restringe a uma questão conceitual ou legislativa, mas 

fundamentalmente, paradigmática, epistemológica e político-pedagógica, 

pois está relacionada às funções e à razão de ser das universidades, que 

se constituíram, historicamente, vinculadas às aspirações e aos projetos 

nacionais de educação. (CESAR. 2013, p. 19)  

Dessa forma, ensino, pesquisa e extensão, enquanto funções básicas da 

Universidade, devem ser equivalentes e merecer igualdade em tratamento 

por parte das instituições de ensino superior, pois, ao contrário, estarão 

violando esse preceito constitucional. (ANDRADE; MOITA, p.78. 2005) 

 

Este novo paradigma de universidade identifica e contribui para 

transformação da sociedade, considerando o empoderamento social, assim dada a 

sua importância e a nova distribuição de poder, agora exercido pelo povo12, foi 

incluído o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como 

garantia da preservação da autonomia universitária, após o regime militar e sobre 

um viés democrático. 

A extensão é uma expressão democrática do ensino superior, haja vista que 

tanto os “que ensinam” quanto os “que aprendem” assumem o papel de sujeito ativo 

na sociedade, não havendo um aspecto de imposição ou invasão cultural. Ademais, 

essa interação dos discentes com a sociedade, evita o risco de trabalhar com uma 

interpretação ingênua da realidade. 

Logo, se associar o ensino e a pesquisa somente, não há prejuízo na 

produção tecnológica, por exemplo, mas perder-se a compreensão ético-

político-social conferida quando se pensa no destinatário final desse saber 

científico (a sociedade). (ANDRADE; MOITA, p.269. 2005) 

                                                           
12

 Constituição Federal de 1988: Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento: Parágrafo único. Todo 
o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição 
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Serrano explana que, “no exercício dessas três funções não se poderá 

perceber onde começa e termina o ensino. Estas passam a ser interfaces de um 

mesmo fazer”, na medida que propicia um “novo” pensar sobre o fazer universitário, 

com redefinição de conceitos e de práticas e a efetiva mobilização da comunidade 

acadêmica na direção de uma prática que se apresente integrada, interdisciplinar, 

sintonizada com o conhecimento universitário e a realidade e demanda social.  

Consoante explana a autora, quanto as mudanças: 

Essas mudanças nos remetem a pensar e projetar a Universidade com as 

seguintes funções: FUNÇÃO ACADÊMICA- fundamentada em bases 

teórico-metodológicas; FUNÇÃO SOCIAL- de promove a organização 

social e a construção da cidadania; FUNÇÃO ARTICULADORA – do saber 

e do fazer e da universidade com a sociedade.        (SERRANO, pág. 11) 

 

Portanto, a extensão se torna exigência intrínseca do Ensino Superior, 

considerando que é legitimada pela teoria da Democracia adotada pela Constituição 

de 1988. Ademais, a função básica da universidade é o ensino, a pesquisa e a 

extensão e suas propostas tem buscado essa articulação em seus projetos 

institucionais, conforme afirma Pryjma (2009): 

A política para o ensino, a pesquisa e a extensão, bem definida pelo 

Estado, buscou ampliar o número de produções científicas na medida em 

que oportunizou a formação de pesquisadores e docentes nos programas 

de pós-graduação. O proposito dessa formação está na ampliação do 

número de pessoas que saibam produzir novos conhecimentos e na 

divulgação dessa produção científica. (PRYJMA. 2009, p 29) 

 

Todas essas ações levaram ao entendimento que se tem hoje de extensão 

universitária, como referenciado pelo Plano Nacional de Extensão Universitária: 

[...]produção do conhecimento, via extensão, se faria na troca de saberes 

sistematizados, acadêmico e popular, tendo como consequência a 

democratização do conhecimento, a participação efetiva da comunidade 

na atuação da universidade e uma produção resultante do confronto com a 

realidade. O reconhecimento legal dessa atividade acadêmica, sua 

inclusão na Constituição e a organização do Fórum de Pró-Reitores de 
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Extensão, no fim da década de 1980, deram à comunidade acadêmica as 

condições e o lugar para uma conceituação precisa da extensão 

universitária. (PLANO NACIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 

2016) 

Outra conceituação das ações de extensão universitárias é descrita pelo 

documento expresso no I Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão 

(FORPROEX):  

A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que 

articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre universidade e sociedade. A Extensão é uma via de 

mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que 

encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de um 

conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, docentes e 

discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será 

acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca de 

saberes sistematizados, acadêmico e popular, terá como consequência: a 

produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade 

brasileira e regional; a democratização do conhecimento acadêmico e a 

participação efetiva da comunidade na atuação da Universidade. Além de 

instrumentalizadora desse processo dialético de teoria/prática, a Extensão 

é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. (I 

ENCONTRO NACIONAL DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO, 1987) 

No início de 2016, foram divulgadas duas portarias normativas do MEC que 

"criam indicadores de qualidade para a Educação Superior e institui Grupo de 

Trabalho para elaboração e definição de metodologia para sua implantação". 

Destacam-se o Art. 7º e 8º, os quais tratam dos seguintes indicadores de 

desempenho: 

Art. 7º "Fica instituído o Indicador de Desempenho de Extensão - IDEx, a 

ser calculado a partir de informações obtidas junto ao Censo da Educação 

Superior e aos relatórios de avaliação in loco do Sinaes". 

Art. 8º "Fica instituído o Índice de Desempenho Institucional - IDI, com o 

objetivo de analisar o desenvolvimento institucional em relação ao ensino, 

pesquisa e extensão". O IDI é calculado com base no IDD (Indicador da 

Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado), o IDEX, o IIDC 

(Índice Institucional de Desempenho dos Cursos) e outros indicadores de 
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avaliação, tais como da CAPES, CNPq, Fundações Estaduais de Amparo 

à Pesquisa, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial 

(Embrapi). 

Porém, em 22 de junho de 2016 através da portaria normativa nº 15, o então 

ministro de estado de educação, José Mendonça Bezerra Filho, revogou ambas as 

diretrizes, como destacado pelo artigo 1º da portaria normativa nº 15. 

Art. 1º Ficam revogadas as Portarias Normativas no 7 e no 8, ambas de 28 

de abril de 2016, publicadas no Diário Oficial da União do dia 29 

subsequente, que, respectivamente, institui o Cadastro Nacional de 

Concluintes dos cursos de graduação - CNC, e cria indicadores de 

qualidade para a Educação Superior e institui Grupo de Trabalho para 

elaboração e definição de metodologia para sua implementação. 

 

8 A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NAS PUC’S 

 

As universidades católicas, num âmbito global, dirigem suas atividades, a 

partir dos princípios estabelecidos no Ex Corde Ecclesiae, documento de autoria do 

Papa João Paulo II, o qual foi publicado em 1990. Este introduziu a ideia da 

indissociabilidade do Ensino, Pesquisa e Extensão, com vistas à promoção de uma 

formação humanística de sua comunidade acadêmica. 

A Extensão universitária em uma universidade católica compreende tanto a 

investigação para a busca da “verdade”, quanto à promoção do bem comum por 

meio da realização de atividades práticas na sociedade na qual estão inseridas, e 

isso é possível devido à liberdade acadêmica e autonomia institucional que dispõem 

para tanto. 

O conceito da Extensão universitária na universidade católica, pode ser 

entendido a partir de trecho contido no Ex Corde Ecclesiae, (JOÃO PAULO II, 1990) 

segundo o qual a finalidade é fazer com que se realize uma presença pública, 

constante e universal, em todo esforço dedicado a promover a cultura superior e, 

além disso, a formar todos os estudantes, de modo que se tornem homens e 

mulheres prontos a realizar tarefas responsáveis e éticas na sociedade. 
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Dessa forma, entende-se que todo o conhecimento técnico adquirido pela 

comunidade acadêmica de uma universidade católica, tem de ser aplicado de modo 

a propiciar o desenvolvimento social e cultural num âmbito local e global. 

Torna-se importante para a estrutura das PUC’s, como universidades 

católicas, a criação do Fórum Nacional de Pró-Reitores das Universidades 

Comunitárias e Católicas do Brasil, que teve início em 1999 com a poio da 

Associação Brasileira das Universidades Comunitárias (ABRUC) e na Associação 

Brasileira de Escolas Superiores Católicas (ABESC). A existência do fórum serviu 

entre outras coisas para fortalecer: 

“... uma cultura de Extensão desenvolvida pelas instituições comunitárias 

especialmente as atividades voltadas para a eliminação da pobreza, 

intolerância, violência, analfabetismo, fome, deterioração do meio 

ambiente, doenças e, principalmente, por meio de uma perspectiva 

concreta, interdisciplinar e transdisciplinar que contribua para flexibilizar a 

produção de soluções aplicáveis para problemas e questões da 

contemporaneidade” (PUC MINAS, 2006). 

Entre os órgãos com influência sobre os trabalhos na PUC também estão o 

Fórum de Pró-reitores das Universidades Particulares Brasileiras (Forexp), e o 

Congresso Brasileiro de Extensão Universitária (CBEU).  

Além das premissas legais como as expostas no tópico 4, a PUC Minas 

enquanto instituição católica tem uma responsabilidade maior de garantir a sua 

efetividade por meio das diretrizes impostas a todas as PUC’s pelo Ex Corde 

Ecclesiae, em que se estabelece como missão o empenho em garantir o 

desenvolvimento crítico do Ensino, Pesquisa e Extensão por parte de toda 

comunidade acadêmica. 

Dessa forma, não apenas o empenho da PUC Minas junto à sociedade, mas 

de todas as PUC’s, prevê um compromisso ainda maior em relação às demais 

Universidades. Nesse contexto, as atividades extensionistas revelam-se como um 

dos principais meios para que isso se concretize. 
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9 A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA PUC MINAS: PRINCIPAIS MARCOS 

 

O Estatuto da PUC Minas (1958) confirma a garantia da Extensão na 

universidade, já que em sua estrutura, além de ser mencionado repetidamente o 

princípio constitucional da indissociabilidade, também garante a realização da 

Extensão, especificamente, conforme o seguinte art.: 

Art. 3.° – A Universidade tem por fins, especialmente: 

VIII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

O documento Política de Extensão Universitária da PUC Minas (2006, p.12) – 

o qual foi decisivo para os avanços da Extensão na universidade - considera que em 

1960 era possível identificar iniciativas dos departamentos e cursos de graduação, 

voltadas a contribuir com comunidades ao seu entorno. Neste documento, ressalta-

se a atuação do Departamento de Assistência Jurídica, ligado ao curso de 

graduação em Direito, e o Serviço de Orientação destinado à comunidade 

acadêmica. 

Ainda, tendo como base a Política de Extensão Universitária da PUC Minas, 

(2006, p.12-13) é possível conhecer um breve histórico sobre a Extensão na 

universidade. 

Em 1972, a Universidade passa a realizar cursos e eventos de cunho 

assistencial, por meio do Centro de Extensão. 

Em 1978, ainda reconhecida como Universidade Católica de Minas Gerais, 

um novo estatuto é criado, no qual o Centro de Extensão, anteriormente 

mencionado, torna-se a Coordenadoria de Extensão, que atualmente é o 

departamento responsável pelas atividades extensionistas da universidade, atuando 

em conjunto com a Pró Reitoria de Extensão na sua gestão. 

Em 1982, ocorre a sua integração à Divisão de Apoio Comunitário. 
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Em 1983, a Universidade Católica de Minas Gerais, é nomeada Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais, e no mesmo ano é formado o Colegiado de 

Extensão, o qual passa a possibilitar a participação de toda a comunidade 

acadêmica nas atividades extensionistas. Em 16 de novembro do mesmo ano, 

estruturou-se a Pró Reitoria de Extensão e Ação Comunitária.  

Em 1990, ocorre o desmembramento destas, e a Ação Comunitária tornou-se 

Secretaria de Ação Comunitária. Dessa forma, ocorrem algumas alterações na 

estrutura da Pró Reitoria, tais como a incorporação de novos setores e de 

profissionais que influíram na melhoria da organização das ações. 

Com base no Relatório do Encontro Nacional de Universidades (1999), a PUC 

Minas promoveu em parceria com o UNICEF – United Nations Children’s Fund e 

participou do Encontro Nacional de Universidades, no qual participaram 

representantes do setor de Extensão de várias universidades públicas e particulares 

de todo o país. Este encontro resultou na publicação do Relatório do Encontro 

Nacional de Universidades, “Políticas e Ações de Extensão Universitária para a 

promoção dos Direitos da Infância e da Adolescência”. Embora tenha se pautado em 

torno do tema “Extensão para a Promoção dos Direitos da Infância e da 

Adolescência”, a abordagem apresentada pelos palestrantes durante o encontro 

abrange os principais pontos de discussão a respeito da Extensão, de forma geral.  

A partir de 2003, destaca-se a criação do grupo de trabalho, dentro da Pró-

Reitoria, primordial para a estruturação do “Documento-base da Política de Extensão 

Universitária”. Este documento integrou a prática extensionista entre os diversos 

cursos e unidades da PUC Minas, por meio da qual a Extensão na universidade 

passa a ser pensada como um todo. Nesse contexto, dentro da PROEX houve a 

criação do Colegiado de Extensão, composto pela pró-reitora na época, pelos 

coordenadores de extensão das unidades, pelos coordenadores dos núcleos 

temáticos da PROEX e um membro da assessoria. 

Desde então, foram adotadas medidas visando ampliar e consolidar a 

Extensão no âmbito da universidade, por meio da participação em fóruns; nas 

avaliações dos projetos, sobretudo, no Programa Permanente de Avaliação 

Institucional (PROPAV); na busca de parcerias e no investimento em sua estrutura. 
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Em 2004, a Pró-Reitoria realizou o I Encontro de Extensão Universitária entre 

os dias 18 e 19 de novembro, a fim de que fossem discutidos os principais aspectos 

relativos à Politica Extensionista da PUC Minas. Na ocasião, foi apresentado o plano 

nacional de extensão, além disso, foram discutidos seus princípios e avanços no 

âmbito da universidade, e apresentados os trabalhos e experiências extensionistas. 

Em 2005, a Proex divulga o primeiro edital de projetos de extensão, conforme 

apresenta o Plano de Desenvolvimento Institucional (2011), como forma de criar um 

elo entre a Extensão e os cursos de graduação. Para tanto, houve a manutenção do 

edital de projetos da PUC Minas, publicado anualmente, tendo sido essa uma das 

estratégias adotadas no período de vigência do PDI 2007-2011.  

A Política de Extensão Universitária (2006, p.13) destaca os trabalhos 

realizados por meio dos Núcleos temáticos, nos quais grupos multidisciplinares 

orientados por professores das mais diversas áreas, desenvolvem estudos acerca 

de problemáticas sociais, gerando benefícios para todos os envolvidos nos projetos, 

- já que tais estudos resultam em produção de conhecimento e publicações em 

diversos veículos- e para a sociedade em geral, já que os estudos se pautam em 

demandas externas.  

Conforme destaca a Política de Extensão Universitária (2006), a PUC Minas 

direciona todas as suas ações tendo como fundamento o Humanismo, com vistas a 

cooperar para a garantia de princípios constitucionais, tais como: Igualdade, 

Liberdade, Autonomia, Pluralidade, Solidariedade e Justiça. Nesse sentido, a 

universidade contribui para a consolidação do Estado Democrático de Direito. 

Com base nesses princípios, a Política de Extensão Universitária (2006) 

estabelece as seguintes Diretrizes: 

➢ Prática acadêmica dialógica entre universidade e sociedade. 

➢ Produção e disseminação de conhecimentos. 

➢ Problematizar e buscar respostas às questões sociais. 

➢ Contribuir para o processo de inclusão social e efetivação dos direitos 

humanos. 
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➢ Contribuir com a formação de profissionais tecnicamente competentes e 

eticamente comprometidos com uma sociedade mais justa e fraterna; 

➢ Deve se submeter à avaliação sistemática, compatibilizada com o PROPAV 

(Programa Permanente de Avaliação Institucional). 

➢ Contribuir de modo a tornar as comunidades autônomas. 

A partir de tais diretrizes, os objetivos são: 

1. Intensificar a relação bidirecional entre a universidade e a sociedade. 

2. Reafirmar a extensão universitária como parte do fazer acadêmico. 

3. Democratizar o conhecimento acadêmico. 

4. Estimular a participação da comunidade universitária na produção e registro 

do conhecimento gerado através das atividades de extensão. 

5. Contribuir para a inclusão da extensão, enquanto prática acadêmica, nos 

projetos pedagógicos dos cursos. 

6. Consolidar a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e a extensão. 

7. Estimular atividades interdisciplinares, multidisciplinares e transdisciplinares 

nas atividades de extensão. 

8. Valorizar o intercâmbio com órgãos públicos e privados e agências não 

governamentais, articulando redes ou parcerias. 

9. Criar condições para que às atividades extensionistas sejam atribuídos 

créditos curriculares. 

10. Tornar permanente a avaliação institucional das atividades de extensão 

universitária como um dos parâmetros de avaliação da própria universidade. 

11. Fortalecer a interlocução dos núcleos temáticos com departamentos, 

institutos, faculdades, cursos, grupos de pesquisadores e outros setores dos 

diversos campi e unidades da PUC. 

Ainda conforme o documento mencionado, foram estabelecidas as seguintes 

modalidades, por meio das quais a Política de Extensão da PUC Minas deve se 

efetivar: 

• Programas: conjunto de projetos de extensão de caráter orgânico 

institucional, com clareza de diretrizes e orientados a um objetivo comum em 

ação de médio e longo prazo. 
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• Projetos: ação processual e contínua de caráter educativo, social, científico 

ou tecnológico com objetivo específico a curto e médio prazo. 

• Cursos: conjunto articulado de ações pedagógicas, de caráter teórico ou 

prático, planejadas e organizadas de modo sistemático, com carga horária 

mínima de 8 horas e critérios de avaliação definidos.  

• Eventos: apresentação e exibição pública e livre ou também com clientela 

específica, do conhecimento ou produto cultural, científico e tecnológico 

desenvolvido, conservado ou reconhecido pela universidade. Inclui: 

congresso, seminário, encontro, conferência, ciclo de debates, exposição, 

espetáculo, festival, evento esportivo, entre outros. 

• Prestação de serviços: realização de trabalho oferecido pela Universidade ou 

contratado por terceiros (comunidade e/ou empresas), incluindo assessorias, 

consultorias, cooperação interinstitucional e/ou internacional.  

• Publicações e outros produtos acadêmicos: produção de publicações e de 

produtos acadêmicos decorrentes das ações de extensão para difusão e 

divulgação cultural, científica ou tecnológica, tais como cartilhas, vídeos, 

filmes, softwares, anais, revistas, livros, CDs, entre outros. 

 

Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional (2011), destaca-se a 

realização da extensão a distância (EAD), por meio da oferta de cursos de extensão. 

Vale ressaltar a parceria realizada entre a PUC Minas virtual e a Secretaria de 

Estado de Educação de Minas Gerais, no ano de 2009, com o intuito de promover a 

capacitação docente. Nesse sentido: 

“No ano de 2010, a oferta de cursos de extensão, incluindo os citados e 

aqueles abertos à sociedade, atendeu a 8681 alunos. Nos 10 anos de 

atividades com EAD, a PUC Minas já ofereceu 132 cursos a distância de 

curta duração, sendo a maioria deles na área de Ciências Humanas.” 

(PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, 2011, p. 61) 

Considerando a necessidade de criar uma ferramenta que possibilitasse fazer 

um levantamento sob as atividades extensionistas realizadas em seus cursos, em 

2011 começou a ser desenvolvido o Diagnóstico da Extensão Universitária na PUC 

Minas, de acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (2011). Nesse 
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sentido, esse instrumento possibilitou à Proex monitorar e avaliar a política de 

extensão da universidade. 

O texto do documento ainda aponta o período de 2006 a 2011 como “bastante 

fértil para a produção extensionista”. Essa expressão se justifica devido às diversas 

publicações de artigos, vídeos, livros e cartilhas realizadas pelos núcleos temáticos 

e cursos de graduação da PUC Minas, nesse período. 

Em 2015, surge o Regulamento da Pró reitoria de Extensão da PUC Minas e 

reafirma as diretrizes e modalidades da extensão universitária, incluindo neste 

último, as práticas curriculares de extensão. Entende-se como atividades 

acadêmicas desenvolvidas em estrita vinculação com os proponentes curriculares 

dos cursos. 

Além da inclusão desta modalidade, ressalta os objetivos da Pró-Reitoria de 

extensão, bem como sua competência, estrutura organizacional e fundamentos 

quanto ao acompanhamento e avaliação de suas atividades. 

Assim a extensão universitária na PUC Minas visa promover a dignidade das 

pessoas, atentando-se para que tais iniciativas não gerem dependência, ou 

substituam ações próprias do Estado, contribuindo dessa forma, para a construção 

de um Estado Democrático de Direito, e formando cidadãos conscientes dos 

problemas que os rodeiam e preparando-os para contribuir, através dos 

conhecimentos que adquiriram ao longo de sua formação, para a busca de possíveis 

soluções.   

 

10 A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA PUC MINAS BARREIRO: BREVE 

DESCRIÇÃO  

 

A extensão universitária na PUC Minas Barreiro teve início em 2001, 

juntamente com a inauguração da Unidade, segundo relatos dos funcionários da 

Coordenação de Extensão da Unidade. A Coordenação do curso de Direito, naquele 

momento, foi responsável pelas primeiras ações. 
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A partir de 2016, sua estrutura organizacional passou a ser composta por dois 

Coordenadores de Extensão e dois funcionários Técnico-administrativos.   

Neste ano, haviam nove coordenadores de extensão, representando cada 

curso de graduação ofertado pela Unidade. 

Quanto as modalidades de extensão, a PUC Minas Barreiro vem se 

destacando ao longo dos anos e teve como resultados em 2016: 

 

➢ Projetos 

 

Projeto Curso 

Responsável 

Descrição Número de alunos 

PUC Mais Idade Enfermagem Possibilitar a 

promoção humana, 

da saúde integral, 

da qualidade de 

vida e o resgate da 

cidadania de pessoa 

com idade igual ou 

maior a 50 anos 

08 

Produção Ativa Engenharia de 

Produção 

Gerar referências 

conceituais e 

operacionais em 

metodologias para 

gestão de micro e 

pequenas 

empresas, 

capacitando sua 

equipe profissional 

em temáticas úteis à 

otimização de 

recursos e da 

qualidade dos 

serviços prestados à 

comunidade, 

almejando o 

11 
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fortalecimento e 

competitividade 

institucional. 

Radar Solidário: 

articulações 

interdisciplinares para o 

fortalecimento e 

sustentabilidade do 

Terceiro Setor na 

Regional Barreiro de 

Belo Horizonte/MG 

Ciências Contábeis 

 

 

 

 

Gerar referências 

conceituais e 

operacionais em 

metodologias de 

resultados para a 

gestão cidadã para 

o planejamento e 

gestão de projetos 

sociais, a partir de 

ações de assessoria 

técnica a 

organizações da 

sociedade civil e 

capacitação de 

lideranças 

comunitárias 

48 

Projeto de Fomento 

para Processos de 

Regularização de 

Moradias da Rede 

Social do Barreiro e da 

Regional Barreiro 

Engenharia Civil Atender as várias, e 

recorrentes, 

demandas quanto à 

regularização de 

moradias, oriundas 

da comunidade da 

Regional Barreiro 

32 

 

Quadro 7: Projetos de Extensão desenvolvidos na PUC Minas Barreiro 

Fonte: Coordenação de Extensão PUC Minas Barreiro (2016).  
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➢ Práticas curriculares 

 UNIDADE CURSO  TURNO DISCIPLINA 

1 Barreiro Administração  Noite Gerencia de Projetos 

2 
Barreiro Direito Manhã 

Direito Civil V - Propriedade, posse e direitos reais 
sobre coisas alheias.  

3 Barreiro Direito Manhã Direito Civil VI - Sucessões 

4 Barreiro Direito Manhã Direito do Trabalho I 

5 Barreiro Direito Manhã Direito Empresarial I 

6 Barreiro Direito Manhã Direito Internacional Privado 

7 Barreiro Direito Manhã Direitos Humanos e Fundamentais 

8 Barreiro Direito Manhã Introdução ao Estudo do Direito II 

9 Barreiro Direito Manhã Metodologia do Trabalho Científico 

10 Barreiro Direito Manhã Sociologia Jurídica 

11 Barreiro Direito  Noite Cultura Religiosa: Pessoa e Sociedade 

12 
Barreiro Direito  Noite 

Direito Civil V - Propriedade, posse e direitos reais 
sobre coisas alheias  

13 Barreiro Direito  Noite Direito Civil VI - Sucessões 

14 Barreiro Direito  Noite Direito do Trabalho I 

15 Barreiro Direito  Noite Direito Empresarial I 

16 Barreiro Direito  Noite Direito Internacional Privado 

17 Barreiro Direito  Noite Introdução ao Estudo do Direito II 

18 Barreiro Direito  Noite Metodologia do Trabalho Científico 

19 Barreiro Direito  Noite Sociologia Jurídica 

20 
Barreiro Enfermagem Manhã 

Práticas Investigativas e Extensionistas: Cenários 
diversos 

21 Barreiro Enfermagem Manhã Práticas de Extensão II: Redes sociais 

22 Barreiro Enfermagem Manhã Práticas de Ext. I: Bases Teóricas 

23 Barreiro Engenharia Civil  Noite Ciências do Ambiente 

24 Barreiro Engenharia Civil  Noite Instalações Elétricas Prediais 

25 
Barreiro 

Engenharia de 
Produção 

Manhã Ergonomia Aplicada à Sistemas de Produção 

26 
Barreiro 

Engenharia de 
Produção 

 Noite Ergonomia Aplicada à Sistemas de Produção 

27 Barreiro Nutrição Manhã Bioquímica 

28 Barreiro Nutrição Manhã Nutrição em Gerontologia 

29 Barreiro Nutrição Manhã Técnica Dietética I 

30 Barreiro Nutrição Manhã Técnica Dietética II 

31 Barreiro Nutrição  Noite Dietoterapia I 

32 Barreiro Nutrição  Noite Dietoterapia II 

33 Barreiro Nutrição  Noite Nutrição e Saúde Coletiva 

34 Barreiro Nutrição  Noite Nutrição em Gerontologia 

35 Barreiro Nutrição  Noite Nutrição: Ciência e Profissão  

36 Barreiro Nutrição  Noite Parasitologia 

37 Barreiro Nutrição  Noite Técnica Dietética II 

38 Barreiro Sistemas de Informação  Noite Computadores e Sociedade 

39 Barreiro Sistemas de Informação  Noite Fundamentos de Sistema de Informação 

40 
Barreiro 

Tecnologia em  
Logística 

 Noite Projeto de Pesquisa em Logística  Integrada 

41 
Barreiro 

Tecnologia em  
Logística 

 Noite 
Projeto de Pesquisa em Logística de Suprimentos e 
de Distribuição 

42 
Barreiro 

Tecnologia em  
Logística 

 Noite Projeto em Logística de Estoque e Armazenagem 

43 
Barreiro 

Tecnologia em Gestão 
Financeira  

 Noite 
Elaboração e Análise  de Projeto Econômico-
Financeiro 

44 
Barreiro 

Tecnologia em Gestão 
Financeira  

 Noite Gestão de Custos 
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Quadro 8: Disciplinas Extensionistas no segundo semestre de 2016. 

Fonte: Coordenação de Extensão da PUC Minas Barreiro (2017) 

 

➢ Cursos 

 

Data  Cursos 1º Semestre Curso 

31/03/16 Noções Básicas de Acesso Intraósseo 
 

Enfermagem 

25/04/16 CIPE - CIPESC Orientando a Elaboração de Padrões de 
Cuidados 

Enfermagem 

10/05/16 Suporte Básico de Vida e uso do Desfibrilador Esterno 
Automático (DEA) 

Enfermagem 

11/05/16 Assistência de Enfermagem a Pacientes Ostomizados 
 

Enfermagem 

 

Data  Cursos 2º Semestre Curso 

29/09/16 Registros de Enfermagem em Prontuário 
 

Enfermagem 

26/10/16 Identificação precoce da sepse:  um desafio multiprofissional 
 

Enfermagem 

30/11/16 Atualização em práticas de cuidado domiciliar do idoso 
 

Enfermagem 

 

Quadros 9 e 10: Cursos de extensão promovidos em 2016. 

Fonte: Coordenação de Extensão da PUC Minas Barreiro (2017) 

 

➢ Eventos 

A Coordenação de Extensão da unidade promove durante o ano, o Seminário 

de Extensão, planejado pela PROEX, e o Semppex (Seminário da Pastoral, 

Pesquisa e Extensão), junto à Coordenação de Pesquisa da unidade. Ambos são 

eventos voltados para a divulgação das atividades realizadas pelos alunos 

envolvidos nos projetos e nas disciplinas extensionistas.  

Como eventos contínuos, tem – se as reuniões mensais com a Rede Social, 

formada por docentes, funcionários e alunos da PUC Minas, e as entidades do 

terceiro setor. Atualmente, há 57 cadastradas. Este encontro é aberto ao público 

externo e tem como objetivo discutir temas para oportunidades futuras, bem como 

refletir sobre ações já realizadas. 
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 Há, também mensal, o fórum da unidade, formado por coordenadores de 

extensão dos cursos e a equipe da coordenação de extensão da unidade. 

Esporadicamente, participam a Diretoria Acadêmica e representantes da PROEX. 

Neste encontro são discutidos vários assuntos pertinentes à Extensão, como o 

planejamento da Unidade (PAI – Plano de Ação Integrado), tarefas operacionais e 

eventos. 

➢ Rede Social 

A partir de setembro de 2007, por iniciativa de um grupo de professores 

interessados em desenvolver atividades de extensão junto à comunidade da região 

do Barreiro, inicia-se Rede Social. Trata-se um grupo de instituições do terceiro setor 

como creches, cooperativas e sindicatos, e escolas, que foram cadastradas junto à 

Coordenação da Unidade, com intuito de facilitar a articulação comunidade-

universidade.  

Como forma de atuação, são realizados encontros mensais, geralmente nas 

primeiras terças-feiras, quando as propostas relacionadas ao ensino e pesquisa são 

apresentadas pelos docentes e as demandas da Rede Social são ouvidas. Também 

podem participar desse encontro, convidados externos e discentes. 

Em 2017, há 34 instituições cadastradas, sendo estas utilizadas para o 

desenvolvimento das Práticas Curriculares de Extensão e dos Projetos. 

 

11 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A análise dos resultados se baseou nas etapas quantitativa (noventa e nove 

questionários, extrapolando três alunos do planejamento amostral) e qualitativa 

(grupo focal formado por onze alunos), já citadas na metodologia, capítulo 2. 

A amostra estratificada garantiu a participação de alunos dos cursos de 

graduação do Barreiro, proporcionalmente ao número total de participantes por 

curso nos projetos de extensão em 2016, como demonstra o quadro 11. 
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Quadro 11 – Número de alunos por curso na etapa quantitativa 

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

A amostra foi formada por 77,78% do sexo feminino, 48% na faixa etária de 

22 a 25 anos e 91%, com estado civil solteiro. Quanto ao local de moradia, 57% 

mora em Belo Horizonte, sendo destes, 44% na região do Barreiro, distribuídos em 

vários bairros13, sendo os bairros Barreiro (20,45%), Milionários (11,36%), 

Bonsucesso (9%) e Tirol (9%) como os mais apontados, como demonstrado no 

quadro 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 12 – Local de moradia dos alunos 

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

                                                           
13 A regional do Barreiro é formada por cinco sub regiões e setenta e três bairros e possui uma população total de 283.544 
habitantes, segundo o censo de 2010, realizado pelo IBGE. 

Cursos  Qtde 

Administração 5 

Direito 12 

Enfermagem 13 

Engenharia Civil 40 

Engenharia de Produção 15 

Nutrição 11 

Sistemas de Informação 2 

Tecnologia em Logística 1 

Total: 99 

Bairros 
Número de 
respostas 

Ademar Maldonado 1 

Águas Claras 1 

Araguaia 2 

Átila de Paiva 2 

Bairro Novo das Indústria 2 

Barreiro 9 

Bonsucesso 4 

Brasil Industrial 2 

Diamante 3 

Flávio Marques Lisboa 2 

Independência 1 

Itaipu 1 

Lindéia 1 

Mangueiras 1 

Milionários 5 

Santa Helena 1 

Tirol 4 

Vale do Jatobá 1 

Vila Pinho 1 
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Em relação a formação do grupo focal, este foi formado por nove mulheres e 

dois homens, com representantes dos cursos de Administração, Enfermagem, 

Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Nutrição, Tecnologia em Logística. 

O primeiro tema a ser discutido no grupo focal foi sobre o significado da 

extensão.  

Algumas falas retrataram o real significado da extensão universitária, defendido 

pela PUC Minas: 

 
“Sair dos muros da universidade e fazer algo que seja voltado para a 
comunidade.” 
 
“Acredito que não seja só passar o conhecimento, mas também aprender 
para poder repassar, pois muitas das vezes foi necessário desenvolver 
atividades que nos também não sabíamos como executar.” 
 
“É importante ver a extensão como um pilar da universidade, como algo 
que faz parte da formação e não algo separado, pois é possível aplicar o 
seu conhecimento na comunidade, e ao mesmo tempo aprender com o 
conhecimento das pessoas que estão lá.” 
 
“É uma extensão da sala de aula, você entra com um conhecimento e sai 
com mais conhecimento ainda.” 
 
“Nós ampliamos o que aprendemos na sala e levamos o conhecimento a 
outros.” 

 

Outras falas relacionaram a atividade da extensão universitária com trabalho 

voluntário e assistencialista: 

 

“Fazer algo por amor, sem receber nada em troca.” 

“Um anexo a nossa formação...” 

“Na extensão aprendi a olhar para o próximo e não esperar nada em 
troca.” 

 

 

Perguntados sobre a motivação para buscarem os projetos de extensão, 

percebeu-se que, em muitas situações, a procura foi pelo estágio obrigatório e pelas 

ACG’s, chegando ao projeto de extensão ao acaso. Apenas um aluno citou sobre o 

tripé universitário (ensino-pesquisa-extensão) e as oportunidades advindas deste 

para se diferenciar no mercado de trabalho. 

 

“Desde o início eu pensava no mestrado. É, eu pensei também nos 
“conhecimentos”. Eu ainda não tinha feito nenhum estágio, então pensei 
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que na extensão iria poder aprender a trabalhar com as pessoas, e poder 
aplicar os conhecimentos de sala de aula.” 
 
“No meu caso, o meu estágio também foi através da extensão. Eu iria 
trancar a matéria de estágio curricular obrigatório porque ainda não tinha 
conseguido nenhum estágio. Foi quando a professora Carolina me disse 
que tinha uma oportunidade pra mim, e fiquei na extensão por dois anos. 
Vejo que a ACG é um incentivo e a bolsa remunerada também é bastante 
atrativa. 
 

“Eu quis aproveitar tudo o que a universidade  podia me proporcionar, e a 
extensão era uma dessas atividades. Também, sempre que eu participava 
de uma entrevista de emprego era perguntado se alguém tinha participado 
de alguma atividade na universidade, como por exemplo, a empresa 
júnior.” 

 

 

A comparação das atividades de extensão com o estágio obrigatório foi citada 

várias vezes, inclusive foi dito que a carga horária do estágio seria até maior, e que 

tanto os professores, quanto os alunos, teriam maior compromisso para com o 

estágio do que para com a extensão.  

Na etapa quantitativa, os motivos para participação em projetos de extensão 

foram diversos, sendo “busca por novas experiências” (34,34%) e “busca por 

conhecimentos fora da sala de aula” (32,32%) os mais citados, como demonstra o 

quadro 13.  

 

 

Quadro 13 – Motivos para participação nos projetos de extensão 

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

Foi perguntado se os alunos já tinham realizado alguma ação junto à 

comunidade, e 53% responderam que “sim” e 92% já tinham ouvido falar sobre 

“extensão”, antes de sua participação. 

Motivos Qtde 

ACG – Atividades complementares de graduação 7 

Bolsa 0 

Busca por conhecimentos fora da sala de aula 32 

Busca por novas experiências 34 

Comodidade - Local de atuação próximo de casa 0 

Curiosidade pela extensão universitária 17 

Incentivo de professor (a) 3 

Indicação de colegas 1 

Busca de conhecimentos além de sala de aula e por interesse 
em ajudar o próximo - Outros 1 

Currículo - Outros 1 

Estágio - Outros 1 

Estágio obrigatório - Outros 2 
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Também foram retratados fatores inibidores para participação nos projetos.  

Algumas situações relatadas estavam relacionadas à reserva de vagas para 

determinado curso, falta de segurança em determinados locais de atuação e custos 

de deslocamentos e alimentação. É interessante relacionar este último fator inibidor 

ao fato de que a renda tenha sido apontada como um fator irrelevante para a maioria 

resolver participar dos projetos. 

 
 “No meu caso, foi o objetivo dos projetos. O meu projeto foi o primeiro 
voltado para engenharia de produção e anteriormente, não tinha. Isso pra 
mim foi um empecilho de não entrar antes. Com projetos mais focados em 
cada curso, atrairia mais pessoas.” 
 
 
“Outro ponto a ser destacado, é o local para onde você está indo. Por 
exemplo, onde eu fiz a intervenção era um local não provido de 
segurança, e você acaba em um impasse: e ai? Eu vou?” 
 
“Na época que eu estava fazendo intervenção lá em Ibirité, eu fui, fiz a 
intervenção e vim pra PUC, e a noite, eu fiquei sabendo que teve um 
roubo lá de uma moto, no bairro que eu estava... E você fica tipo assim: E 
ai? Eu continuo? Não continuo? O quê que eu faço? “ 
 
“Eu queria muito entrar no projeto PUC Mais Idade, mas não tinha vaga. 
Então, eu entrei para outro projeto, isso porque eu tinha muito interesse de 
participar da extensão, mas se fosse um projeto na minha área, com 
certeza eu teria muito mais interesse e vontade.” 
 
“Falando não só por mim, mas também pelo relato de alguns colegas, o 
fator financeiro influencia bastante. Por exemplo, se você está 
desempregado e tem que fazer intervenção em uma comunidade mais 
distante, a bolsa ajuda.”  
 
“... e mesmo quando é voluntário você tem que arcar com a passagem do 
seu bolso.” 
 
“Fazer intervenção uma vez por semana pode parecer pouco, mas acaba 
pesando. Não é impossível, mas fica bem mais difícil.” 
 
“E não é só passagem, tem alimentação também, por exemplo, eu 
estudava de manhã, mas ficava aqui no projeto até ás 17:00h.” 
 
 

 

Com relação a renda individual, 51% encontra-se no patamar de até um 

salário mínimo e 43,43% possui renda familiar de um a três salários mínimos 

(Gráfico 1). A renda individual do aluno não foi fator relevante para a maioria decidir 

ou não em participar dos projetos de extensão. Apenas 16% considerou essa 

variável em sua decisão.  
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Gráfico 1 – Renda individual e familiar dos alunos 

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

Sobre a ocupação durante o projeto de extensão, 76,77% afirmaram apenas 

estudar e 14% trabalhavam em empresa privada.  

É interessante notar que os alunos não demonstraram dificuldades em 

conciliar os deveres acadêmicos com a extensão. No entanto, enfatizaram a 

sobrecarga dos últimos períodos com o TCC – Trabalho de Conclusão de Curso 

como sendo um fator crítico para participação nos projetos.  

 

“O andamento do curso, principalmente no final do semestre fica muita 
coisa pra fazer e o desempenho nos projetos pode diminuir. ... por isso, 
acho que a extensão nos primeiros semestres é melhor para os alunos, 
porque o TCC é uma coisa que complica.” 
 
“Realmente, o TCC complica bastante a vida, porque o tempo fica mais 
curto.” 
 
“Eu, particularmente, acho que extensão e TCC juntos não dá certo, pra 
todo mundo.” 
 
“É uma questão de prioridade e no final do curso entre as coisas da 
escola, o TCC acaba sendo a prioridade máxima. O final de semestre 
acaba por ser um abalo psicológico muito grande.” 
 
“Gerenciar o seu tempo, ensino, o TCC, o projeto é complicado. Quando 
você termina o décimo período é complicado porque você está encerrando 
um ciclo. Então, você fica pensando, e agora o que vai ser da minha vida, 
o seu psicológico está abalado. Então, mesmo que você se dedique ao 
projeto, não é a mesma dedicação de outras fases da graduação.” 
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“Acho que a extensão é mais próxima do estágio, porque ninguém sai do 
estágio por causa do TCC. Aliás, a extensão é até mais fácil porque são 
só quatro horas.” 
 
“..., mas aí, é uma questão de dedicação, porque a extensão vai ter um 
peso menor do que o estágio.” 
 

 

 

Durante o período da participação nos projetos de extensão, 69,7% usufruiu 

de bolsa de estudo: PROUNI (65,22%); FIES (26,09%) e PUC (8,7%). 

Grande parte dos alunos foram alunos voluntários - 56,57%; bolsistas - 

20,20%; e em parte, ou seja, foram bolsistas e voluntários em algum momento, com 

23,23%. Dos que tiveram bolsa em algum momento do projeto, 44,19% recebeu por 

um período de três a seis meses, período que também foi o mais apontado como o 

tempo total de participação, com 55,56% das respostas.  

O projeto que mais teve a participação da amostra foi “Projeto de fomento 

para processos de regularização de moradias da rede social do Barreiro e da 

regional do Barreiro”, o que mostra coerência com a maior incidência de alunos da 

Engenharia Civil, como demonstrado no Quadro 11.  A maioria, 85,86%, trabalhou 

em apenas um projeto durante o ano de 2016. 

Os alunos destacaram que a melhor forma de divulgação para participar da 

extensão, principalmente quanto ao primeiro contato, seria através dos próprios 

professores e pelas experiências relatadas pelos próprios alunos. 

 

“No meu caso foi um convite de um extensionista.” 
 
“Eu fiquei sabendo pela Carolina Resende no meu primeiro período. Ela 
falou com a sala toda sobre o assunto. Eu não entrei no começo porque 
eu acho que o fato de estar trabalhando impede muito de poder participar 
de um projeto de extensão. No meu segundo semestre, eu entrei e é muito 
legal ter esse contato com a comunidade.” 
 
“Fiquei sabendo através de palestras que recebíamos no início do curso, 
confesso que entrei mais por causa das horas de ACG’s, mas depois que 
vi o que era a extensão, ai que eu realmente fiquei mais interessada.” 
 
“No meu caso foi em sala de aula, com a professora Alessandra. 
Tínhamos uma tarefa que era a de aplicar o nosso conhecimento em uma 
empresa, e daí surgiu a ideia de transformar esse trabalho em um projeto 
de extensão.” 
 
“Fiquei sabendo através do comentário positivo de algumas pessoas sobre 
a extensão, e criei a vontade de participar. No início, como estava 
trabalhando, não podia participar, mas quando sai do meu trabalho, logo 
comecei em um projeto de extensão.” 
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“No meu caso, foi através da Professora Carolina Resende. Minha turma 
não recebeu essa ênfase na extensão, ficamos sabendo muito por alto no 
primeiro semestre, mas ninguém deu atenção. Eu fui o único aluno da 
minha turma a participar.” 
 
“... acho que nesse sentido os professores divulgam bastante, para mim foi 
a professora Viviane, que deu muita ênfase em monitoria, extensão e 
pesquisa.” 
 
“Acho que as palestras* que tem, a universidade consegue mostra o que 
ela tem e que você (aluno) consegue fazer a diferença lá fora. Acho que 
isso chama muito a atenção de quem está entrando.” 
(*aluna se referia ao SEMPEX) 

 
“Eu vim de uma faculdade e sabia que, aqui, tinha a extensão e queria 
participar.” 

 

Outro tema apresentado no grupo focal foi sobre a Rede Social do Barreiro. 

Poucos alunos se manifestaram para falar desse assunto. 

 

“Conheço muito, até porque eu trabalhava diretamente com eles, inclusive 
maior parte do meu trabalho era fora da PUC, eles me ligavam e ia 
diretamente a eles.” 
 
“... de lá, saem demandas demais.” 
 

 

Ao contrário da pouca relevância com relação a renda individual como fator 

decisivo para participação nos projetos de extensão, como já citado acima, o fator 

“disponibilidade” foi citado por 81,82% como essencial para sua decisão. 

Ao perguntar sobre as possíveis dificuldades que tiveram ao longo do 

desenvolvimento do projeto, 50,51% teve pouca dificuldade com cumprimento de 

horários, similar a conciliação com estudo, 49,49%. A maioria dos alunos não teve 

nenhuma dificuldade com as variáveis: conciliação com a vida pessoal (55,56%); 

relacionamento com a coordenação do projeto (65,66%); relacionamento com a 

comunidade (57,58%); relacionamento com outros alunos do projeto (55,56%); falta 

de interesse (69,70%); e problemas com saúde (73,74%). 

Outras dificuldades foram apontadas, dentre elas: 

 

“Demora para entrega de material após aprovação da Proex. Às vezes, só 

poderiam chegar quase no fim do semestre, tornando-se inviável solicitá-

los.” 
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“Encontrei dificuldades para me encaixar na vaga por falta de opção para 

o meu curso.” 

“Falta de ajuda no transporte, pago do meu bolso.” 

“Muitas exigências além das horas que o projeto exigia, ou seja, ter que 

levar serviço para casa. Cumpria mais horas que eu deveria.” 

“O aluno indicado como líder, não nos apoiava.” 

“Curto período para execução das atividades. 

 

 

Gráfico 2 – Possíveis dificuldades 

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

Durante o desenvolvimento do projeto, 68,69% afirmaram que não tiveram 

mudanças em relação ao estudo, renda individual, disponibilidade, estado civil, local 

de moradia ou outro fator que pudesse interferir no andamento do projeto.  

Dos 31,31% que disseram ter tido alguma mudança, 67,74% apontou a 

redução de disponibilidade.  

 

 
“Meu problema foi com o tempo, pois muitas vezes não dava tempo de 
aplicarmos tudo o que queríamos, pois passar a ideia de extensão para as 
empresas não é algo tão fácil.” 
 
 “A vida pessoal do aluno também interfere no tempo. Eu tinha a extensão, 
as matérias e estava me mudando de casa. Então, foi um tempo muito 
complicado. Hoje está mais tranquilo.” 
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Em uma das últimas questões do formulário pretendeu-se identificar o 

comportamento do aluno extensionista, segundo a classificação de Thiollent (2003), 

demonstrada no quadro 14. 

 

 

 

Quadro 14 – Qual frase mais descreve você e seu comportamento, como aluno participante 

de um projeto de extensão? 

Fonte: Pesquisa (2017), adaptada de Thiollent (2003) 

 

Ressaltando a ideia de Thiollent (2003), a aprendizagem do aluno na 

extensão está relacionada ao tipo e intensidade de sua participação e não tanto com 

seu perfil, que se limita a conquistar os quesitos mínimos exigidos, com um 

envolvimento que busca, apenas, viabilizar a prestação de serviços da universidade. 

A intensidade da participação é flutuante e sendo assim, essa questão não 

teve o objetivo de rotular um “perfil” do aluno e sim, identificar como este se vê como 

aluno extensionista, do ponto de vista comportamental. 

A frase “Então, venha aqui! Vamos decidir como a gente vai fazer?” 

demonstra um comportamento dito “Aplicado”, com perfil gerencial. Em segunda 

posição (22%), a frase: o mundo precisa disso, demonstra um comportamento 

“militante”, direcionado para defesa de uma causa, no caso social.  

Ao perguntar aos alunos sobre a existência ou não de um perfil adequado do 

aluno extensionista, as falas foram direcionadas a um tal “perfil social” e 

comprometimento com o objetivo do projeto. 

 

“Inicialmente, eu achava que não, mas com o tempo percebi que a pessoa 
tem que ter um perfil mais social, pois muitos entram pela ACG... ou pela 
bolsa.” 
 
“... até porque quem não tem esse perfil acaba comprometendo o trabalho 
de quem está levando o trabalho a sério. Eu já trabalhei com a contratação 
de alunos extensionistas e contratei pessoas que não tinham esse perfil, e 
vimos o estrago que foi. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu não 
contrataria.” 

Alternativas Qtde 

“O mundo precisa é disso.” 22 

“O que tenho que fazer? Quantas páginas tem que ter?” 1 

“Gostei desse negócio. Como eu faço para participar?”. 12 

“Inclusive, estou pensando em um projeto de pesquisa para o 
próximo edital”. 13 

“Isso, pode deixar que eu faço. Posso criar um blog, formatar 
um texto...” 8 

“Então, venha aqui! Vamos decidir como a gente vai fazer?” 43 



60 
 

 
“Apesar de que, às vezes, as pessoas aprendem a ter esse perfil, 
aprendem a ser solidários. Eu mesmo aprendi com o projeto, mas mesmo 
no projeto que eu estou, eu tenho dificuldades com alguns alunos por essa 
causa.” 
 
“... é, eu acho que o comprometimento conta demais, no começo ok, tem 
que ter alguma coisa pra chamar a atenção, que seja a bolsa, que seja a 
ACG, mas no fim a pessoa vai ter que comprar a ideia da extensão. Até 
porque essas pessoas acabam por desmotivar ao longo do projeto.” 
 
“Boa parte desse perfil é interesse e comprometimento. Se na entrevista a 
pessoa não demonstrar interesse, é melhor não contratar, porque o lado 
social, realmente muitas vezes, não se dá para perceber na entrevista, e 
ele pode ser desenvolvido, porém a falta de interesse é um problema.” 
 
“Nas entrevistas que eu participei, os entrevistadores entendem que a 
pessoa que participa da extensão é uma pessoa proativa, que faz coisas 
além da sala de aula. E isso é verdade, não basta querer participar, tem 
que ter um olhar além. 
 
“A pro atividade é um fator importante mesmo, até porque é necessário 
mexer com gente, preparar exercício e saber que cada pessoa é de um 
jeito.” 
 

 

Enfim, 86,87% afirmou que a experiência com a extensão universitária 

contribuiu para sua formação humanista e técnico-acadêmica. O quadro 15 

apresenta o resultado de uma auto avaliação sobre a experiência com a extensão. 

 

      

 Discordo 
totalmente 

Discordo Não 
concordo 

nem 
discordo 

De 
acordo 

Totalmente 
de acordo 

Acha que a sua 
participação no 
projeto foi útil para 
obtenção de 
competências e 
habilidades 
necessárias ao 
enfrentamento dos 
problemas da 
sociedade 
contemporânea? 

3 2 10 41 43 

Conseguiu aplicar os 
conhecimentos 
adquiridos em sala 
de aula? 

3 10 17 35 34 

A execução do seu 
projeto contribuiu 
para a formulação, 
e/ou implementação 
e/ou avaliação de 
políticas públicas, 

12 7 18 37 25 
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priorizando 
demandas regionais 
e locais? 

Conseguiu visualizar 
a inter/multi/trans 
disciplinaridade na 
execução do projeto?  

3 4 10 32 50 

Você avalia sua 
atuação no projeto de 
extensão como uma 
experiência 
transformadora? Ou 
seja, uma 
experiência que 
mudou sua visão de 
mundo? 

4 3 21 28 43 

Acha que esse 
projeto auxiliou no 
desenvolvimento da 
sociedade, como por 
exemplo: melhoria da 
qualidade de vida 
das pessoas, da 
empregabilidade, da 
capacitação das 
pessoas, etc? 

3 5 14 37 40 

 

Quadro 15 – Auto avaliação sobre a experiência com a extensão universitária 

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

Ao analisar o quadro 15, verificou-se que a maioria das respostas se 

encontraram nos status de “De acordo” e “Totalmente de acordo”, o que contribui 

para que a extensão seja considerada como uma experiência transformadora, capaz 

de promover desenvolvimento do aluno e da comunidade, para a maioria dos 

alunos.  

Os alunos foram questionados sobre o principal sentimento ao final de sua 

experiência com a extensão. O gráfico 3 retrata as respostas assinaladas. 
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Gráfico 3 – Principal sentimento ao final da experiência 

Fonte: Pesquisa (2017) 

 

O sentimento de satisfação por ter contribuído para a melhoria da sociedade 

retrata uma sensação de cumprimento do real objetivo da atividade de extensão, 

seguidos pela satisfação de ter se desenvolvido como profissional e estudante. 

Nesta questão, o aluno só pôde assinalar uma alternativa. 

Na parte qualitativa, a experiência com a extensão também demonstrou ter 

contribuído para a formação técnica e pessoal do aluno. 

 

“Eu pude conhecer mais de mim nos projetos, pois no começo eu não era 
piloto, e acreditava que não chegaria a ser um. Mas ao decorrer do 
projeto, eu fiquei como o aluno piloto, e desenvolvi bastante o perfil de 
liderança. Logo depois, comecei como extensionista de apoio, mas na 
questão do planejamento, e eu achei isso muito legal. Por isso, eu fiquei 
tão triste em ter que sair. “ 
 

“Eu consegui cumprir com as demandas dos professores, como aluno, 
fazer o TCC, pesquisas, extensão e gerenciar tudo isso foi uma 
experiência muito boa pra mim.” 
 
“Eu me enxergo como ser humano, não sou maior que ninguém, mais 
inteligente que ninguém. Todos estão no esmo barco, todos tentando 
aprender. O Otaviano sempre fala, a gente nunca erra e gente está 
sempre aprendendo.” 
 
“Eu fiquei menos egoísta. Normalmente, se pensa que o seu tempo é seu, 
mas no projeto extensionista você quer dividir esse tempo com o outro. Me 
tornei menos egoísta, até porque você percebe que pra você é uma coisa 
simples, mas quanto você vê a felicidade da outra pessoa, você vê que 
vale a pena.” 
 
“A extensão preparou o aluno pra encarrar a realidade lá fora, não é 
sempre que a gente vai ver tudo lindo, tudo bonito. A oportunidade de 
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contribuir para o próximo. Isso volta como aprendizado mais forte para a 
gente.” 
 
“Você percebe que o conhecimento não é só seu. Às vezes, você até vive 
em um bairro onde você vê essa necessidade, mas na extensão você 
interfere nisso. Você pode fazer a diferença. Você é mais humano.” 
 
“A extensão aumentou muito o meu senso crítico, porque eu conheci muita 
gente diferente de mim, tanto na universidade como fora dela. E isso 
mudou minha percepção. “ 
 
“Eu sempre falei com muitas pessoas, mas falar na frente dos outros não. 
Então, ir pra frente de uma turma e ensinar,  me mudou.  Hoje, eu falo em 
público sem problema.” 
 
“Você consegue perceber pequenas coisas nas pessoas. Você pode 
ajudar em coisas que antes você nem percebia que aconteciam.” 
 
“A gente acaba virando um pouco de psicólogo porque as pessoas se 
abrem com você e você ganha muito com isso, porque você é visto como 
alguém de confiança para a comunidade para eles se abrirem com você.” 
 
“A sensação de “poderia ter feito mais” é comum, mas só chegamos a 
essa sensação por causa do caminho que trilhamos. Sem ele não 
poderíamos ver uma forma melhor de trabalhar.” 
 
“... o networking com os professores, você extrai mais conhecimento, até 
porquê cada professor tem uma visão ele te agrega muitas coisas. “ 
 
“Outra coisa é que você passa a conhecer melhor a infraestrutura da PUC, 
seja para pegar um aparelho de som, como por exemplo os laboratórios, 
como o laboratório de dietética. Eu não faço nutrição, mas tivemos a 
oportunidade de conhecer, sendo que sem a extensão, eu nem saberia 
nada dele.” 
 
“Você se torna um aluno diferenciado.” 
 
“Você só sabe o quão bom é, quando você sai. No meu caso, agora que 
estou no estágio, estou sentindo muita falta da extensão.” 
 
“Eu mesmo só participei de um projeto. Agora que eu sei da importância, 
eu gostaria de ter participado de mais projetos.” 
 
“No primeiro semestre  que você participa você ainda está conhecendo. A 
partir do segundo semestre, você está ali porque você quer e se você 
pega um aluno desde o início, ele vai ficar bem mais tempo na extensão. 
Até porque, mais para o final do curso, tem o estágio, e as coisas ficam 
mais difíceis.” 

 
“ Frustação eu não tive nenhuma, mas dificuldades sim, pois muitas vezes 
precisávamos fazer muitas adaptações no projeto para que ele atendesse 
a necessidade da comunidade, pois muitas vezes, o que tínhamos para 
oferecer não era o suficiente par atender a comunidade.” 
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Os alunos demonstraram que há uma hierarquia na equipe do projeto, o que 

se mostrou como fator de satisfação para alguns que alcançaram papéis mais 

táticos e estratégicos. 

 

“Eu tento fazer tudo com o grupo, fazer o máximo com excelência, mas 
acho que falta em mim um pouco de pro atividade. Eu acho que as 
pessoas fazem melhor do que eu. Eu tento fazer o máximo que eu posso, 
mas acho que falta essa pro atividade. ... comecei como “chão de fábrica”, 
depois como aluno piloto, onde começamos a desenvolver todo um lado 
de liderança, e depois fui ser “apoio”, onde se desenvolve como 
planejamento.” 
 
“Eu entrei já no finalzinho de um projeto, então era bem “chão de fábrica” 
mesmo, mas dava meu melhor, era muito curiosa.” 
 
 
“Pra quem pega a função de piloto é importante aprender a saber lidar 
com o grupo, gerenciar e planejar as atividades. Hoje, isso é mais no 
“boca a boca”  e o aluno que sai, tenta passar isso para o outro, mas é 
algo muito informal.” 
 

 

Como pontos a melhorar, houve diversidade nas respostas. Destacam-se as 

falas a seguir: 

 

“A divulgação nos primeiros semestres, porque ele pensa que mais pra 
frente ele vai ter tempo também, mas ai começa um estágio e ele nem 
chega a participar da extensão.” 

 
“Acho que deveria ter mais palestras sobre a extensão, e ser mostrado o 
projeto em si, o que tem sido feito, porque quando vemos alguém que fez 
a diferença, você começa a pensar que você também poderia fazer a 
diferença.” 
 
“A participação, em maior número, dos alunos na rede social, por exemplo. 
Na rede tem os coordenadores, os alunos, a comunidade, mas imagina 
isso de forma mais integrada, com mais conversa e troca de 
conhecimento.” 
 
“Acho que o que precisa melhorar é a divulgação por parte dos 
professores nos primeiros semestres, porque palestra é interessante, mas 
você vai em palestras que você já tem algum conhecimento do assunto. 
Minha influência maior veio de uma professora, e isso fez a diferença e 
despertou um interesse muito grande, tanto que minha turma a maior parte 
foi no início do curso.” 
 
“Acho que precisa de mais um incentivo por parte da PUC, por exemplo, 
para existir um projeto de extensão é necessário um professor para gerir, 
e nós vemos a dificuldade de muitos professores em coordenar o seu 
tempo para isso. O que parece que poucos professores tem o interesse 
em fazer a extensão. Assim, com conhecimentos mais específicos de cada 
curso, para despertar o interesse dos alunos.” 
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“Também realizar um parceria entre alguns outros órgãos, como a 
empresa júnior e a pastoral, até porque já precisamos de recursos que 
esses outros tinham.” 

 

 

 

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como citado no início deste relatório, o objetivo geral desta pesquisa foi 

compreender o papel da extensão universitária da PUC Minas Barreiro na formação 

do aluno de graduação. Entende-se que este estudo foi capaz de auxiliar no 

entendimento sobre participação do aluno nos projetos de extensão, e também 

contribuiu para a discussão sobre extensão universitária. 

Este projeto também busca agregar valor à missão da extensão na 

Universidade, reforçando o percurso da aprendizagem. Corroborando com essa 

ideia, Síveres (2013) diz que a atividade extensionista qualifica o valor da instituição 

e deve ser vivenciado pelos universitários e pelos atores sociais. 

Os aspectos teóricos e históricos apresentados permitiram delimitar melhor 

este questionamento e demonstraram a relevância em estudar este tema, uma vez 

que a extensão universitária traz consigo uma série de possibilidades de 

aprendizagem, que extrapolam o aspecto técnico, privilegiado dentro das salas de 

aula.  

A preocupação pelas questões sociais não é recente, mas nos últimos 

tempos, a extensão passa por uma conotação mais profunda. Silva (2000) afirma 

que, quanto mais a sociedade mergulha em problemas, muito mais é exigido dos 

intelectuais, dos cientistas e das instituições que forneçam potenciais para soluções. 

Há autores mais enfáticos ainda, como Fernandes (1984), que defendem que em 

uma sociedade como a brasileira, os imensos problemas sociais afetam inclusive a 

universidade, e ela, por sua vez, não pode ficar alheia a eles. 

Neste contexto, entende-se que, assim como o ensino e a pesquisa, a 

extensão é influenciada pelos valores contemporâneos, cercados por interesses 

imediatos. No entanto, a extensão sofre um peso maior dessa influência, uma vez 

que os valores modificam as relações sociais, tornando esta atividade bastante 

dinâmica, o que irá demandar estudos constantes acerca do efeito transformador 

que se espera. 
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Dentre os muitos desafios que existem, destacam-se três que merecem uma 

reflexão. Primeiro, a falta de consenso entre o significado da extensão e suas formas 

de atuação. Essa situação poderá ocorrer, não somente entre diferentes instituições 

de ensino, como também entre os departamentos e cursos de uma mesma 

instituição de ensino. O segundo seria o “caráter provisório” da atividade de 

extensão, que muitas vezes, está relacionado ao tempo do projeto (geralmente, um 

ano) e ao tempo em que o aluno frequenta a graduação, conciliando com uma 

atividade profissional, como um estágio remunerado ou um emprego. O terceiro 

seria o envolvimento dos atores, que contemplaria a instituição, representada por 

seus dirigentes, docentes e discentes, e sociedade civil, formada pelas instituições 

não governamentais. Quais os limites de atuação e as perspectivas deste 

envolvimento? Qual e como seria a metodologia adequada para garantir a 

longevidade de uma atividade de extensão? Quais os direitos e deveres dos atores? 

A atividade de extensão na PUC Minas passa por um processo de 

amadurecimento e por isso, busca por qualificação em sua atuação, seja em nível 

estratégico, tático ou operacional. Os esforços em capacitação de pessoas, novos 

indicadores de desempenho e sistemas para registro e monitoramento das ações 

demonstram alguns exemplos deste status. Sendo assim, pode-se afirmar que a Pro 

reitoria de Extensão vem investindo recursos para enfrentar não só os três desafios 

apontados por esta pesquisa, mas vários outros que envolvem a Rede Proex, o que 

resultou num Plano Estratégico 2017-2019, com intuito de consolidar e qualificar, 

cada vez mais, a atividade de extensão na PUC Minas, em paralelo ao plano 

estratégico institucional. 

Neste documento, são registrados onze objetivos estratégicos, que englobam 

não só o aperfeiçoamento da extensão na Universidade, como também um 

incremento de sua atuação, principalmente na pós-graduação e no ensino a 

distância. 

Este estudo encontra-se registrado como uma ação prevista e realizada em 

2017, através do objetivo estratégico sete: criar mecanismos que permitam a 

avaliação das ações extensionistas por parte dos docentes, discentes e públicos 

externos à Universidade. 

Os pontos principais percebidos neste estudo foram: 
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Contato com a extensão: ressalta-se a importância de se divulgar a extensão 

nos primeiros períodos e todas as opções de atuação do aluno, bem como a 

obrigatoriedade em passar pela capacitação. O principal meio de divulgação seriam 

os próprios professores do período, juntamente com o coordenador de extensão do 

curso. É interessante citar que, mesmo não sabendo do real significado da extensão 

universitária, a maioria já tinha ouvido falar sobre este termo. 

Motivação para participar: o pontapé inicial não está relacionado a todas as 

potencialidades que extensão proporciona. Estas, só são perceptíveis ao aluno após 

estar inserido em alguma das sete modalidades. A experiência dos próprios colegas, 

o incentivo dos professores, a busca por ACG’s e estágio, e o valor da bolsa foram 

os fatores mais citados. Portanto, contemplar o depoimento dos alunos e ex-alunos 

sempre que possível, seria um ótimo canal para estimular novos entrantes. 

Relação estágio-extensão: no âmbito acadêmico, esta associação acontece 

na maioria das vezes, pois o estágio supervisionado está registrado em todos os 

projetos pedagógicos dos cursos de graduação. Os alunos ressaltaram essa relação 

e ainda afirmaram o maior interesse pelo cumprimento do estágio, como disciplina 

obrigatória do curso. A questão neste ponto seria, como legitimar a prática de 

extensão junto a disciplina de estágio? Já há uma ação estratégica neste sentido, 

previsto no Plano Estratégico, aproximando e incentivando os atores da Rede Proex 

a discutirem sobre esse ponto. 

“Perfil” do aluno: os alunos citaram, com bastante firmeza, a necessidade de 

um “perfil social”, que foi ilustrado com a expressão “gostar de gente”. Porém, 

fizeram uma ressalva, que foi consenso no grupo, de que nada adianta o “perfil 

social”, se não houver comprometimento. O perfil ideal e padronizado não existe. É 

papel da coordenação do projeto perceber as habilidades e comportamento de cada 

envolvido, uma vez que ele deve potencializar as competências e perfil de cada um,  

para adequá-los ao propósito do projeto, bem como ao público alvo. Neste sentido, a 

extensão deve ter a capacidade de acolher e desenvolver o aluno, pois privilegia-se 

a troca de experiência. Nota-se na unidade Barreiro, uma espécie de hierarquia 

dentro dos projetos, já citada na análise de resultados, com as citações sobre o 

“aluno piloto” e “extensionista de apoio”, que demonstra uma forma de 

gerenciamento da equipe pelo coordenador, selecionando e adequando as 

competências dos alunos aos projetos. A Proex possui um papel essencial neste 
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ponto, promovendo o aprimoramento constante de sua Rede, por meio de ações 

estratégicas de capacitação. Corroborando com este pensamento, Thiollent (2003) 

diz que a equipe técnica desempenha um importante papel na transformação da 

informação em resultados. 

Dificuldades para participação: as principais dificuldades citadas foram 

relacionadas a limitação da área de conhecimento dos projetos aprovados e a 

incompatibilidade com o período de realização do TCC.  Não haver projetos de 

extensão para todos os cursos de graduação pode ser consequência de vários 

motivos, como por exemplo, não submissão de projetos pelo curso (às vezes por 

falta de interesse dos docentes ou por acreditar que determinado curso não tem 

“vocação extensionista”); o fator orçamentário que limita a aprovação um número 

maior de projetos (neste caso, o ideal seria uma nova submissão sem fomento, 

porém depende do interesse do docente); e outro exemplo, que pôde ser verificado 

na unidade Barreiro, seria uma reserva de vagas para os alunos de determinado 

curso de graduação, não autorizando a possibilidade de candidaturas dos alunos de 

outras áreas de conhecimento, o que de certa forma dificulta a multi e 

transdisciplinariedade, defendida pelas atividades de extensão. Sobre o TCC, a 

abordagem se deu pelo empenho exigido para esta atividade, tornando-se 

incompatível a disponibilidade necessária para o projeto de extensão. Reflete-se 

como a extensão poderia se aproximar desta atividade de ensino, prevista em quase 

todos os cursos de graduação, assim como pensou-se na aproximação com o 

estágio, já objeto de análise evidenciado no objetivo de número dois do Plano 

estratégico. 

Rede social: é pouco conhecida entre os alunos. A formação e manutenção 

dessa rede tem sido um diferencial e um desafio para a unidade Barreiro e 

atualmente, tem requerido esforços da coordenação da unidade para promover 

encontros atrativos a comunidade, contando com a participação dos coordenadores 

de curso. A Rede Social poderia ser comparada ao “espaço de interlocução”, citado 

por Thiollent (2003), em que os atores internos (estudantes, docentes, técnicos, 

grupos de pesquisa e etc) e externos (entidades, sindicatos, associações, empresas, 

ONG’s e etc) se encontrariam para propor novos projetos, bem como para mobilizar 

o envolvimento de todos. 
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Experiência com a extensão: a grande maioria afirmou ter sido válida sua 

experiência com a extensão e assim, contribuiu para sua formação como aluno. 

Essa visão também pôde ser percebida no grupo focal, uma vez que os alunos 

relataram uma mudança de postura, de comportamento e até de visão de mundo. 

Visão esta que já estaria predisposta a aparecer, uma vez que os alunos que 

aceitaram participar do grupo focal, já demonstraram simpatia e interesse pela 

extensão. Embora essa vulnerabilidade deva ser considerada, o grupo não ocultou 

aspectos relevantes no andamento dos projetos como: morosidade para aquisição 

de materiais de consumo; falta de comprometimento de discentes e docentes; alto 

custo de deslocamento até a comunidade; e ausência de uma metodologia para 

acompanhamento. O sentimento de frustação relatado por cinco alunos esteve 

relacionado a falta de efetividade do projeto, portanto entende-se que nada mudou 

para nenhum destes atores envolvidos. A falta de um instrumento para registro 

dessa experiência impede conhecer o feedback do aluno e também, impossibilita a 

avaliação da participação do aluno, bem como proposições de melhoria.  

Por meio da apresentação e análise de resultados foi possível despertar para 

alguns aspectos, que não foram considerados nesse estudo, porém podem estes se 

tornar objetos para estudos futuros: o interesse dos docentes em estimular e 

participar da extensão; inclusão de alunos com deficiência nos projetos; parcerias 

com a Empresa Junior,  Pastoral ou até outras instituições de ensino; e avaliação do 

projeto pela comunidade, o que também contribuiria para a análise de continuidade 

do projeto ou não. 

Este estudo aponta apenas um início de reflexões, oriundas de inquietações 

docentes, já declaradas no projeto inicial, em que em muitas circunstâncias, a 

extensão se resume, apenas, em cumprir atividades utilitaristas (“fazeção de 

coisas”), gerando alienação dos atores. Thiollent (2003) ilustra esse cenário ao dizer 

que a extensão é frequentemente vista como uma atividade simples e limitada, 

incapaz de problematizar ou construir significados. 

Por fim, ressalta-se que a extensão torna a universidade mais próxima à 

realidade e assim, demanda interesse e comprometimento com o desenvolvimento 

de sua missão transformadora, capaz de promover o desenvolvimento da sociedade, 

através da aproximação aos outros dois pilares do tripé, ensino e pesquisa. 
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Este projeto de pesquisa se limitou a analisar os alunos da graduação da 

PUC Minas Barreiro, atuantes nos projetos de extensão em 2016, e serviu de piloto 

para um projeto mais abrangente, contemplando outras unidades da PUC Minas, 

inserido do âmbito do FIP – Fundo de Incentivo a Pesquisa, que deverá ser 

desenvolvido no período de setembro de 2017 a julho de 2018. 
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1269 
Mosteiro de 
Alcobaça 
Souza (2013) 

1548 
Jesuítas 

1871 

1875 

1883 
Northumberland, 

Sheffield, Newcastle, 
Hampshire 

1885 

The London  
Society 

relatos 

1890 
Roxbotough, 
Philadelphia 

1892  
Chicago (American 

Society for the Extension 
of University Teaching) 

1911  
Lei Orgânica do 
Ensino Superior 

1911 

Primeiras ações 
extensionistas 
SP, RJ e MG 

1918 

Manifesto de  
Cordoba 

1930  
Movimento da 
Escola Nova 

1931 

Estatuto das 
Universidades 

Brasileiras 

1932  
Manifesto dos 
Pioneiros da 

Educação Nova 

1937  
Surgimento da 

UNE 

1958 

Estatuto confirma a 
garantia da Extensão 

na universidade 

1961 - 1964 

1º e 2º Seminário 
Nacional da Reforma 

Universitária 

1964  
Golpe Militar e extensão 

desvinculada da 
universidade 

1966 

CRUTAC e 

1967  
MOBRAL - Movimento 

Brasileiro de 
Alfabetização 

1972 

Universidade passa a 
realizar cursos e 

eventos de cunho 
assistencial 

1972 

Criação do Centro 
de Extensão da 

UCMG 

1978 

Centro de Extensão 
torna-se a então a 
Coordenadoria de 

Extensão 

1982  
Integração à 

Divisão de Apoio 
Comunitário 

1983  
 - Criação da Pró-reitoria de 

extensão e ações comunitárias 

- Formado o Colegiado de 
Extensão 

1987 
FORPROEX 

1988 

Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, 

lei 9394/96. 

1990 

Papa João 
Paulo II - Ex 

Corde Ecclesiae 

1993  
ULEU 

1999 

Fórum Nacional de Pró-
Reitores das Universidades 
Comunitárias e Católicas do 

Brasil 

1999 

Promoveu-se em parceria 
com o UNICEF o Encontro 
Nacional de Universidades 

2003 

Documento-base da 
Política de Extensão 

Universitária 

2004 

Seminário de Política 
Extensionista da PUC 

Minas 

2005 
Rede 

Talloires 

2016 

IDEX 
Portaria normativa do 

MEC 

2015 
Regulamento 
da PROEX 
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Anexo 1 – Declaração Taillores 
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Anexo 2 – Declaração de Vera Cruz 
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