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RESUMO 

 
 

Estudos indicam que um dos maiores desafios, da atualidade, das universidades 
públicas é consolidar a formação, a produção e a socialização do conhecimento na 
construção da cidadania e da inclusão social.  As Instituições de Ensino Superior - 
IES vêm trabalhando nessa concepção buscando formar profissionais competentes 
e cidadãos comprometidos com a realidade social. A Extensão Universitária tem um 
papel fundamental nesse processo, pois viabiliza essa relação transformadora entre 
a universidade-sociedade objetivando concretizar o seu compromisso social. A 
presente dissertação faz uma análise sobre a produção extensionista da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) sob perspectiva docente no período 
de 2004 a 2009, principalmente na modalidade projetos de extensão, ação que tem 
destaque pela sua função social. Tem como objetivo principal investigar como o 
corpo docente da UFPE vem participando dessas atividades, além de construir um 
balanço literário sobre a Extensão Universitária através de marco teórico constituído 
por Gurgel (1986), Souza A.(1995), Botomé (1996), Nogueira (2000), Tavares 
(2001), Demo (2001), Magalhães (2004), Santos B.(2005), Jezine (2006), Melo Neto 
(2008) entre outros autores. Além disso, a pesquisa busca identificar fatores 
contributivos para ampliação da extensão, e finaliza com proposições para o 
crescimento da participação dos docentes nessa modalidade. Para tanto, usou os 
seguintes procedimentos metodológicos: uma coleta secundária, isto é, uma 
investigação documental, através de dados fornecidos pela Pró-Reitoria de Extensão 
- PROEXT, pelo Sistema de Informação em Extensão Universitária - SIEX e pela 
Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças - PROPLAN. Posteriormente 
com uma coleta primária realizada em duas etapas: a primeira tipologicamente 
quantitativa, por meio de questionários fechados aplicados via correspondência 
eletrônica dirigida aos 2.289 docentes da UFPE e a segunda qualitativa através de 
questionários abertos, on-line, com os 11 coordenadores setoriais de extensão 
lotados nos centros acadêmicos. As respostas principais apontam que: os docentes, 
em sua grande maioria, sabem conceituar a extensão, mas ainda tem dificuldades 
de exercitá-la dentro do fazer acadêmico. Os docentes conhecem e qualificam como 
―boa‖ a política de extensão adotada pela Universidade, mas tem dificuldades 
quando o tema é instrumentos legais que a normatizam. E finalmente as respostas 
da pesquisa mostraram, em percentuais, que os maiores dificultadores para o 
exercício da extensão na UFPE são a sobrecarga de trabalho voltada para 
atividades consideradas culturalmente "mais nobres"- o ensino e a pesquisa e a 
limitação de pessoal. Considerando que as tendências atuais apontam para a 
inserção da extensão nos projetos-pedagógicos dos cursos de graduação, 
recomendamos estudos que aprofundem a pesquisa nesta temática, de forma a 
ampliar a contribuição da extensão universitária nas transformações internas e 
externas à comunidade acadêmica. 
 
 
 
Palavras Chaves: Extensão Universitária,  Projeto de Extensão, Compromisso  
                               Social, Gestão Pública 
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ABSTRACT 
 
 

Studies indicate that one of the greatest challenges of our time, public universities is 
to consolidate the training, production and socialization of knowledge in building 
citizenship and social inclusion. The Higher Education Institutions - HEI have been 
working on this concept by trying to form competent professionals and citizens 
involved in social reality. The University Extension has a key role in this process 
because they enable the transforming relationship between the university and society 
aiming to realize its commitment social. This thesis makes an analysis on the 
production extensionist Federal University of Pernambuco (UFPE) in perspective 
teacher in the period 2004 to 2009, mainly in the mode extension projects, an action 
that is highlighted by its social function. Its main objective is to investigate how the 
faculty has been participating in these activities UFPE, besides building a literary 
review on the University Extension through the theoretical framework consisting 
Gurgel (1986), Souza A.(1995), Botomé (1996), Nogueira (2000), Tavares (2001), 
Demo (2001), Magalhães (2004), Santos B.(2005), Jezine (2006), Melo Neto (2008) 
among other authors. Moreover, the research seeks to identify factors contributing to 
expansion of the extension, and concludes with propositions for the increase in the 
participation of teachers in this discipline. To do so, used the following methodology: 
a secondary collection, e.g a desk research, using data supplied by Pro-Deanship - 
PROEXT, through the Information System in University Extension - SIEX and the 
President's Office of Planning, Budget and Finance - PROPLAN. Subsequently with a 
primary gathering place in two stages: the first quantitative typologically through 
questionnaires applied via electronic mail addressed to 2289 teachers and the 
second qualitative UFPE through open questionnaires, via e-mail, with 11 
coordinators sector extension blended in academic centers. The major responses 
indicate that: teachers, mostly, know the extent to conceptualize, but still has 
difficulties in exercising it within the academic making. Teachers know and qualify as 
"good" policy adopted by the University Extension, but has difficulties when the topic 
is legal instruments that establish norms. And finally the survey responses showed, 
in percentages, the largest to hamper the exercise of the extension at university are 
the heavy workload facing activities considered culturally "more noble" - teaching and 
research and limited staff. Whereas the current trends point to the insertion of the 
extension projects, teaching of undergraduate courses, we recommend studies that 
further research on this topic, so as to enlarge the contribution of university extension 
in the internal changes and external to the academic community. 
 
 
 
 
Keywords: University Extension, Extension Project, Social Commitment, 
                    Public Management 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A centenária instituição universitária tem um lugar de destaque na sociedade 

contemporânea porque vem, ao longo dos anos, acompanhando as grandes 

mudanças vividas pela humanidade.  A globalização caracterizada por Trigueiro 

(1999, p.21) como efeito de integração de mercados, dentro de um enfoque 

puramente econômico, mostra que, a complexidade do mundo moderno clama pelo 

compromisso social das Universidades Públicas, que têm como base a formação 

profissional do aluno e a sua relação de indissociabilidade entre o ensino-pesquisa-

extensão.  

 A extensão, palco de nosso estudo, busca fazer uma integração dinâmica 

com a pesquisa e o ensino, além de corrigir as diferenças sociais criadas pela 

modernidade e pelo sistema capitalista. Buarque ressalta que: 

 

A universidade ainda representa patrimônio intelectual, independência 
política e crítica social. Graças a essas características, a universidade é a 
instituição mais bem preparada para reorientar o futuro da humanidade. 
(BUARQUE, 2003, p.3)   
 

 

 Essa revolução científico-tecnológica, nesse mundo globalizado, onde o 

processo de produção do conhecimento da universidade apóia-se no tripé ensino-

pesquisa-extensão, vai ao encontro de autores claramente extensionistas, como 

Jezine quando reforça: 

 

A nova visão de extensão universitária passa a se constituir parte 
integrante da dinâmica pedagógica curricular do processo de formação e 
produção do conhecimento, envolvendo professores e alunos de forma 
dialógica, promovendo a alteração da estrutura rígida dos cursos para 
uma flexibilidade curricular que possibilite a formação crítica. (JEZINE 
,2004, p.3) 
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Pensar o desenvolvimento regional a partir da geração de renda das 

comunidades também se constitui papel da universidade, onde a extensão pode 

desenvolver ações que se voltem para a melhoria da qualidade de vida, cidadania e 

sustentabilidade. Por isso, a Universidade Federal de Pernambuco tem como 

missão1: 

 

promover um ambiente adequado ao desenvolvimento de pessoas e à 
construção de conhecimentos e competências que contribuam para a 
sustentabilidade da sociedade, através do ensino, pesquisa, extensão e 
gestão. 

 

 

É obrigação da universidade participar do resgate da cidadania, tendo na 

extensão um instrumento viabilizador, que contribuirá para que a instituição tenha 

uma postura crítica e uma qualidade acadêmica (GURGEL, 1986). Alude Marcovitch 

que: 

 

A extensão é uma via para a universidade transferir ao conjunto social o 
que ela tem de mais consolidado, em termos de ensino e pesquisa. À 
medida que ela se consolida nessas áreas, vai gerando na sociedade a 
expectativa de ter acesso a esse conhecimento extracurricular. Existem 
cursos de especialização, de aperfeiçoamento, de atualização e difusão 
cultural, além da prestação de serviços à comunidade. Os bons projetos 
de extensão estão calcados em bons projetos de pesquisa e atividades 
de ensino. (MARCOVITCH,1998, p.34) 

 

 

Botomé (1996), também, defende a inclusão da extensão universitária às 

práticas tanto no ensino quanto na pesquisa, pois considera um erro a existência do 

chamado tripé e justifica-a afirmando que a extensão não deve preencher os 

espaços vazios, nem tampouco deve ser mais uma função acadêmica e sim uma 

―liga sólida‖ entre eles.  

As atividades extensionistas, dentro do universo acadêmico, vêm enfrentando 

novos e constantes desafios, tanto nas formas de articulação entre o saber 

universitário e suas práticas, na concepção de sua própria existência e o seu 

verdadeiro papel, quanto na gerência dos gastos públicos. 

                   
1
 A missão da UFPE foi definida em 2003 dentro do Plano de Desenvolvimento Estratégico 
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 Vários autores ratificam a reforma gerencial iniciada em 1995 no Brasil, por 

meio de artigos sobre uma Gestão Pública orientada para resultados, pois, 

desenvolver atividades sociais através de projetos extensionistas requer uma 

mudança cultural do serviço público e uma transformação na qualidade da prestação 

desse serviço à sociedade. 

As universidades como qualquer outra instituição pública, devem ter uma 

constante preocupação com a sua gestão estratégica voltada, principalmente, para o 

gerenciamento dos seus custos de forma mais competitiva e preocupada com a 

linha da accountability, isto é, de sua transparência. 

Os Projetos de Extensão, uma atividade que merece destaque por sua função 

social tem um papel relevante nessa integração universidade-sociedade. Eles 

mesclam conhecimentos científicos e populares, as teorias e as práticas 

pedagógicas e vão mais além: são vias de mão dupla que permite a universidade 

trabalhar a formação do aluno e sua interação com a sociedade. Santos et al.  

reforça essa abordagem afirmando que: 

 

a extensão universitária é um reflexo das concepções construídas sobre 
a própria universidade e é indissociável do modelo de universidade que 
se adota. Compreender, pois, a extensão, enquanto expressão do 
compromisso social da universidade, passa pelo entendimento da história 

da própria instituição. (SANTOS ET AL, 2006, p.17) 

 

É fundamental conscientizar nossos docentes e discentes que o papel da 

universidade não é só transformar o aluno em profissionais competentes e cidadãos 

comprometidos com a realidade, mas também visa transformar a universidade e a 

sociedade através da produção do conhecimento. A extensão na UFPE, por meio 

dos seus projetos, assume uma função de articuladora pautando-se em princípios 

voltados para a democracia, a qualidade, transparência e o compromisso 

social. 

 Esse estudo tem como delimitação temática a Extensão Universitária na 

Universidade Federal de Pernambuco através de uma análise sobre a produção 

extensionista na perspectiva docente, no período de 2004-2009, objetivando mostrar 

o panorama da extensão na UFPE e suas potencialidades acadêmicas e sociais.  

 É fundamental refletir sobre o modo como o corpo docente da UFPE vem, ao 

longo do tempo, participando de atividades extensionistas e quais fatores podem 
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contribuir para o crescimento dessa participação, principalmente na modalidade 

projetos de extensão. 

 A pesquisa tem como área de concentração, o desenvolvimento regional e 

nacional, e sua linha de pesquisa estão voltadas para as organizações e a estratégia 

de gestão para o desenvolvimento sócio-econômico, visando buscar também, por 

meio de políticas públicas investigar o desenvolvimento das organizações públicas e 

o impacto de sua atuação junto à sociedade 2. 

 A UFPE vem destacando-se pela quantidade e qualidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão, e acredita estar contribuindo para a produção de relevantes 

conhecimentos para o desenvolvimento da Região e do Estado, sendo por isso, 

reconhecida pelos diversos segmentos da sociedade.  

 Os gestores pressupõem que, por meio de atividades de extensão, 

principalmente quanto à modalidade projeto, esses conhecimentos estejam trazendo 

benefícios às comunidades por elas contempladas. Todavia, essas atividades ainda 

não estão plenamente difundidas na cultura da comunidade acadêmica da UFPE.  

 A Pró-Reitoria de Extensão tem avançado, principalmente, na consolidação 

da integração do ensino e da pesquisa. Sua regulamentação3 fortalece o elo de 

integração das atividades universitárias com a sociedade mediante suas principais 

linhas prioritárias de ação e áreas temáticas definidas no Plano Nacional de 

Extensão, além de fazer face a outros desafios, como o de propor mecanismos de 

avaliação que permitam mensurar, com mais precisão, o alcance social produzido 

pela ação extensionista.  

 Autores como Gurgel (1986), Botomé (1996), Magalhães (2004) apresentam 

discursos propositivos em relação à universidade e à função indissociável de ensino, 

pesquisa e extensão; afirmam que a extensão é a atividade acadêmica que tem 

como missão fazer a universidade sair de seus muros. Sua função é identificar 

problemas existentes, a partir da intervenção na realidade, e buscar não somente 

explicações teóricas, mas também respostas para aquelas necessidades imediatas 

de setores da sociedade. 

 Entretanto, mesmo com todo empenho do Fórum Nacional de Pró-Reitores 

de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, criado em 1987, com o 

                   
2
 Linha de Pesquisa do Mestrado Profissional em Gestão Pública para o Desenvolvimento do 

Nordeste - Disponível em http://www.ufpe.br/mpane/. Acesso em: 29 jul. 2009. 
3
 Resolução 09/2007 do CCEPE.  

http://www.ufpe.br/mpane/
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propósito de disseminar a compreensão de extensão enquanto atividade acadêmica 

indissociável do ensino e da pesquisa, ainda assim, as atividades são tratadas 

distintamente como mais uma finalidade da universidade, confundindo-se meios e 

fins.  

 Portanto, dos docentes aos gestores, observa-se um conflito quanto à 

função da extensão na comunidade acadêmica. Ora a extensão tem um papel de 

salvadora do ensino e da pesquisa, instâncias que se apresentam distanciadas da 

sociedade e de seus problemas, ora como prestadora de serviços, suprindo a 

responsabilidade dos órgãos governamentais, ou ainda como atividade mercantilista 

sustentada por cursos e eventos. Para subsidiar o estudo, objeto desta dissertação 

buscamos no Sistema de Informação em Extensão Universitária, dados referentes 

às atividades extensionistas na UFPE, em três vertentes: cursos e eventos, 

participação docente/discente e financiamento de bolsas/projetos. Os dados aqui 

internados são objeto de análise mais aprofundada e graficamente demonstrada no 

Capítulo II. 

 

1 Cursos e Eventos 

 

 Os números fornecidos pelo Sistema de Informação em Extensão 

Universitária, adotados pela UFPE, mostram que os docentes, em sua grande 

maioria, trabalham com a modalidade de cursos e eventos, seguindo a linha das 

universidades americanas, conforme Jezine (2006, p.140) adquirindo um status 

mercadológico, orientada para a prestação de serviços. 

 

 

2 Participação de Docentes X Discentes x Público Externo 

 

 No período de 2004-2009 foram 17.030 entre docentes e discentes 

envolvidos em cursos e eventos, já em projetos de extensão foram 8.984 

docentes e discentes, uma diferença de 53%. Isso ratifica parágrafo anterior. 

Durante esse período a participação dos docentes com relação a cursos e 

eventos foi de 27% a 46% e de 13% a 35% em relação a projetos de 

extensão. Já os discentes, registraram uma participação de 3% a 8% para 
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cursos e eventos e de 3% a 6% para projetos. Esses dados levam a um 

questionamento: 

 

 Será que muitos docentes não estariam participando apenas 

para cumprir a pontuação mínima estipulada para a 

progressão? 

 

 Outro item expressivo é a participação da comunidade. Foi registrado um 

público de 188.404 participantes em cursos e eventos para 1.316.579  

participantes vinculados a projetos de extensão. Questiona-se então:  

 

 Se os projetos dão maior visibilidade às atividades desenvolvidas e  

    atingem um maior número de beneficiados, por que o índice de  

    envolvimento dos docentes é baixo? 

 

 

3 Financiamento X Bolsas/Projetos Aprovados 

 

A UFPE tem contemplado a PROEXT em seus planejamentos plurianuais 

com percentuais crescentes de recursos do Tesouro destinados a sua manutenção, 

o que tem propiciado o aumento de projetos de extensão alocados através de  

políticas de editais destinados a sua manutenção. Constatou-se que nesse período 

houve: 

 

 No montante de recursos alocados do Tesouro houve um aumento de    

484%, e 45% de outras fontes como: contratos e convênios com 

instituições governamentais; 

 

 Com relação ao financiamento das bolsas de extensão houve um  

crescimento de 115% dos recursos do Tesouro. 
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 Entretanto, mesmo com um índice de aumento significativo no período 

estudado, este ainda não atende, de forma efetiva, os anseios da comunidade 

acadêmica, pois 994 projetos foram submetidos aos editais de extensão e apenas 

566 foram contemplados com bolsas de extensão ou com algum tipo de 

financiamento, significando um percentual de 42%, de demanda reprimida. Por isso, 

faz-se necessário refletir e buscar respostas com relação a esses dois 

questionamentos:  

 

 Como o corpo docente da UFPE vem de 2004 a 2009 

participando das atividades extensionistas? e 

 

 Quais os fatores que podem contribuir para o crescimento 

dessa participação, principalmente na modalidade projetos de 

extensão? 

 
 
 As Universidades Públicas4 têm como alicerce de sua missão a formação 

profissional e a sua relação de indissociabilidade entre o ensino-pesquisa-extensão. 

 As atividades extensionistas, como um dos pilares da universidade, dentro 

do universo acadêmico, vêm enfrentando, ano após ano, novos e constantes 

desafios, tanto nas formas de articulação entre o saber universitário e suas práticas, 

quanto na concepção de sua própria existência e de seu verdadeiro papel. 

 Dentre as tipologias da ação extensionista universitária, uma que merece 

destaque pela função social que exerce, de forma mais ampla e pela maior 

possibilidade de provocar transformações no locus de sua execução, é a que 

abrange os projetos de extensão, foco principal do nosso estudo. São os projetos 

que têm um papel mais relevante nessa integração universidade-sociedade. Eles 

mesclam os conhecimentos científicos e populares, as teorias e práticas 

pedagógicas e vão mais além: são vias de mão dupla que permitem à universidade 

trabalhar a formação do aluno e sua interação com a sociedade.  Esse estudo é: 

 

                   
4
 São caracterizadas como universidades públicas:  as  federais, estaduais, municipais e 

confessionais 
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 Academicamente justificável porque o aumento da produção docente 

poderá não só contribuir para a qualificação do aluno, como também 

ampliar o seu compromisso social de profissional cidadão;  

 

 Uma investigação exploratória inédita no âmbito acadêmico da UFPE, 

pois busca mostrar o cenário extensionista existente para que se possa 

vislumbrar um novo futuro;  

 

 Uma pesquisa exequível, apresentada de forma propositiva, rigorosa, a 

partir da análise dos dados disponíveis pela PROPLAN, pelo SIEX, pela 

PROEXT no período de 2004-2009, e através de questionários e 

entrevistas; e 

 

 Uma pesquisa importante do ponto de vista social e pessoal, por 

que: 

o  Em primeiro lugar, poderá corroborar, indiretamente, para a 

sociedade, visto que a investigação da produção docente e, 

posteriormente, a identificação dos fatores podem ampliar a 

participação desses atores em projetos de extensão, poderá 

contribuir efetivamente para o processo de transformação da 

universidade na busca da formação do aluno, direcionado para a 

construção da cidadania e sua interação com a sociedade, além de 

contribuir para que a gestão esteja, cada vez mais, orientada para 

resultados com indicadores preestabelecidos, focados nas 

demandas sociais;  

 

o Em segundo lugar, porque a partir da nossa experiência 

profissional, ao longo dos quinze anos dedicados à Extensão, 

observa-se o esforço que a Instituição faz, através da Pró-Reitoria 

de Extensão, em ampliar a participação da academia em atividades 

extensionistas.  
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 O objetivo geral do estudo é investigar como o corpo docente da UFPE 

vem, ao longo do tempo, participando das atividades extensionistas, principalmente 

na modalidade projetos de extensão. Seguem-se progressivamente os objetivos 

específicos: 

 
 Elaborar balanço literário sobre Extensão: História e Conceitos; 

 

 Analisar os dados existentes da produção extensionista da UFPE 

            na perspectiva docente, no período de 2004 a 2009; 

 

 Identificar os fatores que podem contribuir para ampliar a 

participação docente em atividades de extensão, principalmente,  

     em projetos de extensão; 

 

 Formular proposições para ampliação da participação docente nas 

ações de extensão da UFPE. 

 

 Conforme Vergara (2007, p.46), a metodologia da pesquisa é qualificada: 

quanto aos fins e quanto aos meios. 

 

 Quanto aos fins: 

 

 É exploratória, visa visou compreender o cenário extensionista nos anos 

recentes, num esforço de gerar conhecimento primário sobre a matéria, 

vislumbrando explorar e condensar as políticas voltadas para a extensão 

na UFPE;  

 

 É explicativa, porque propões-se identificar os fatores que determinam ou 

contribuem para a ocorrência dos fatos ou fenômenos na UFPE 

relacionados com atividades de extensão. 
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 Quanto aos meios: 

 

 É documental, pois tem como base a análise de dados fornecidos pela 

Pró-Reitoria de Extensão - PROEXT, pelo Sistema de Informação em 

Extensão Universitária - SIEXBRASIL e pela Pró-Reitoria de 

Planejamento, Orçamento e Finanças - PROPLAN.  

 E, por fim, é um estudo de caso, tendo como foco a Universidade Federal 

de Pernambuco no período de 2004 a 2009. 

 
 
 O universo da pesquisa é a comunidade acadêmica da UFPE, mas a 

amostra da pesquisa foi o seu corpo docente, perfazendo, em 2009, um total de 

2.289, divididos em 12 centros acadêmicos, conforme a tabela 1. 

 

 

Tabela 1: Centros Acadêmicos X Nº de Docentes da UFPE 

 
                 Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças - PROPLAN 
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 Foram realizadas duas formas de coletas de dados: 

 

 A primeira Secundária, isto é, um levantamento de dados disponíveis na 

PROEXT, SIEXBRASIL e PROPLAN; e 

 

 A segunda coleta Primária, realizada por meio de questionários aplicados 

na comunidade acadêmica via correspondência eletrônica, objetivando 

atingir 2.289 docentes, com um percentual mínimo de 5% por centro. 

Além disso, foram realizadas 11 entrevistas com os Coordenadores 

Setoriais de Extensão dos Centros Acadêmicos; significando, assim que 

a utilização dos métodos qualitativos e quantitativos são complementares 

e não excludentes ainda que difiram quanto à forma e à ênfase. 

 

 A escolha pela pesquisa qualitativa, aplicada por meio de entrevistas com os 

coordenadores setoriais, deve-se ao fato dela garantir a riqueza dos dados, 

possibilitando a visualização de um fenômeno na sua totalidade; entretanto, a 

utilização da pesquisa quantitativa, por meio de questionários, objetivou fortalecer o 

resultado dos dados das entrevistas realizadas. 

 Este estudo apresenta uma estrutura composta de 4 capítulos, assim 

definida: 

 Na introdução serão apresentados os aspectos preliminares como a 

delimitação do estudo, a problematização (situação - problema), as justificativas da 

pesquisa, os objetivos gerais e específicos e, por fim, os procedimentos 

metodológicos. 

  O primeiro capítulo volta-se para a fundamentação teórica. Nesta será feito 

um exame geral sobre a origem e a evolução histórica da Extensão Universitária, 

abrangendo os primórdios até o final do século XIX; sobre a Extensão na América 

Latina e sua expansão; posteriormente, será visto, com exame acurado, um 

panorama da Universidade Federal de Pernambuco e, finalizando, a da Pró-Reitoria 

de Extensão através de sua missão, sua estrutura organizacional e seus programas 

estruturadores. 

 No segundo capítulo, serão publicizados os números da PROEXT, no 

período de 2004 a 2009, objetivando mostrar sua evolução, ao longo desses seis 
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anos, tanto em projetos, docentes, discentes e público beneficiado, bolsas e outros 

indicadores, como também os recursos alocados para atender essas demandas. 

 No terceiro capítulo, serão apresentados os resultados das análises a partir 

dos dados fornecidos pelas pesquisas realizadas via e-mails com os 152 docentes e 

por meio de entrevistas com os 11 Coordenadores Setoriais de Extensão, lotados 

nos Centros Acadêmicos. 

 No quarto capítulo, serão formuladas proposições para Extensão na UFPE, 

objetivando mostrar a distância entre o texto legal e a prática, projetando um 

possível cenário, baseado nas discussões acadêmicas nas IES, do FORPROEX, em 

conjunto com órgãos governamentais, todos envolvidos na busca de soluções para 

os desafios extensionistas tais como: a formação acadêmica, indissociabilidade 

entre ensino-pesquisa e extensão, compromisso social, financiamento e avaliação.  
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

 

1.1  Extensão Universitária - Origem e Evolução Histórica 

 
 

 Afirmam alguns historiadores que as universidades, antes de sofrerem os 

efeitos da Igreja ou do Estado, eram chamadas de universitas, significando qualquer 

espécie de associação legal, onde os primeiros professores do ensino superior eram 

chamados de preceptores com a responsabilidade de formar os jovens sob sua 

tutela. Posteriormente, com a evolução da educação superior, surgiu um conjunto 

complexo de estudos entre eles: Retórica, Filosofia e Medicina. 

 Na Idade média, entre o século XI e início do XII, surgiram as chamadas 

universidades que, segundo Jezine (2006, p.38), objetivavam o fortalecimento da 

instituição como transmissora de cultura, de formação específica e de produção do 

conhecimento.  

As universidades nasceram com características bem específicas. Foram 

escolas vinculadas à Igreja Católica, pois era imperativo para o Clero edificar e 

consolidar o Cristianismo, principalmente, por meio da formação dos seus 

eclesiásticos, e, conforme Fagundes: 

 

com vistas a disseminar o conhecimento, foram criados os seminários, 
mosteiros e as escolas catedrais ou episcopais que tinham como 
finalidade principal o ensino. (FAGUNDES, 1995, p.15) 

 

 

 Em sua primeira fase, a universidade foi monopolizada pela Cúria, pois a 

Igreja desejava preservar a unidade, a fé católica e, por esse motivo, restringiu a 

Cultura Universitária Medieval aos estudos dos Clássicos, das Ciências Exatas, das 

Artes Médicas, do Direito Canônico e da sua mais importante disciplina, a Teologia. 
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Conforme Sbardelini (2005, p.6), algumas universidades destacaram-se 

nesse período, denominadas Universitas Scholarium, tais como: a Faculdade de 

Medicina em Salerno (1150), a Faculdade de Bologna (1158), e a Universidade de 

Paris (1200), uma das mais importantes na época, tornando-se independente, e, 

com isso, passou a ser o celeiro da construção do conhecimento, saindo de sua 

redoma, canalizando seus interesses para o ensino especializado construindo uma 

faculdade para cada profissão. (SOUZA A., 2000, p.130).  

A segunda fase da universidade, do século XVI até o final do século XVIII, 

vem após inúmeras transformações sociais resultantes das guerras, da reforma, do 

iluminismo, pelo estabelecimento dos Estados Nacionais, da Revolução Industrial, 

da Revolução Francesa, além do desenvolvimento tecnológico (FAGUNDES, 1985, 

p.16). Houve, nesse período, a propagação das instituições de ensino superior, 

surgindo, de acordo com Jezine (2006, p.40), universidades protestantes, 

calvinistas, anglicanas, entre outras. Uma das universidades que mais se 

destacaram foi a Universidade Alemã, ressalta Silva: 

 

objetivava a reconstrução da Nação Alemã e durante quinze anos, por 
meio de seus filósofos, empreendeu esforços no sentido da criação de 
uma universidade em Berlim, onde os professores tinham a liberdade 
acadêmica, além de estimular a criatividade e o espírito científico dos seus 
alunos. (SILVA, 2008, p.49) 

 

 

Essa universidade medieval começava a ceder espaço, de forma lenta, para 

as universidades modernas, onde o Estado, pela busca da hegemonia, começou a 

controlar as IES caracterizadas pela prestação de serviços; com isso, deu-se início à 

extensão universitária ou University Extension - EU.  

A origem da extensão universitária é datada do final do séc. XVIII, a partir da 

década de 1860, invenção dos ingleses, que nasceu no período Vitoriano, em plena 

burguesia, com um caráter elitista. Nesse período as universidades eram 

ornamentos da aristocracia, meio indispensável para alcançar as lideranças 

políticas. 

Quando se fala em Extensão na Inglaterra refere-se às grandes cidades com 

associações de senhoras tendo como finalidade organizar conferências. Os comitês 

recorriam aos graduandos das universidades para proferirem palestras nas diversas 
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áreas. Com grande êxito, essas conferências, antes só reservadas para senhoras, 

passaram a ser apresentadas aos operários e ao público em geral.  

Vale frisar que três classes da sociedade inglesa viam-se prejudicadas por 

não participarem da alta cultura: as damas e pessoas de lazer; as pessoas da classe 

média, isto é, as pessoas que trabalhavam o dia todo, e, por fim, as classes 

operárias. 

A Extensão universitária, na época, era vista como uma transferência e 

expansão das culturas superiores às massas que não se envolviam com problemas 

sociais. Entretanto, na metade do século XIX, nasce o sentimento de 

responsabilidade cívica, uma espécie de movimento social.  

A divulgação, expansão e sistematização da extensão universitária foram 

iniciadas no século XIX na época em que surgia a Universidade Moderna.  Conforme 

Gurgel (1986, p.61), a EU passou a existir, efetivamente, a partir de um grupo de 

professores que desenvolveram trabalhos de educação de adultos. Foi nas 

Universidades de Oxford e Cambridge que, nessa ocasião, mesmo ainda ensinando 

à aristocracia voltada para as lideranças políticas, deu-se início à extensão 

universitária, que cresceu, tomou forma e se estruturou nas instituições de ensino 

superior. 

A extensão toma características definidas por meio dos universitários que 

adotam como missão ampliar os conhecimentos com cursos extensionistas, a 

chamada educação continuada, para os bairros pobres, as classes operárias. 

Começa a entrar em cena a expressão extramuros. As universidades inglesas 

voltam-se às demandas sociais, deixando a ênfase na formação das elites para 

atingir a população excluída do ensino superior. Reforça Souza: 

 

As universidades nas Américas serão uma adaptação de modelos 
europeus. As universidades norte-americanas vão copiar os modelos de 
atividades de pesquisa da Universidade Alemã e vai se inspirar na 
Universidade Inglesa, copiando dela a idéia de extensão rural e urbana. 
(SOUZA, 2000, p.14) 

 

 

Com o surgimento de um novo conceito de educação, no século XIX, nascem 

as universidades que seguiam o modelo americano consolidado a partir de 1882. As 

atividades extensionistas eram instituições que tinham características bem definidas: 

atividades universitárias gerais, na área urbana, e as atividades cooperativas, nas 
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áreas rurais, fator central do crescimento nacional dos Estados Unidos. (SBARELINI, 

2005) 

 O que facilitou o desenvolvimento das atividades extensionistas na América 

do Norte foi à doação de terras pelo governo à população, a facilidade das 

universidades em receber grandes recursos financeiros para pesquisas e sua 

aplicação, além de todas as suas atividades serem sustentadas pelas instituições 

governamentais. Por isso, as universidades americanas voltaram seus conteúdos 

universitários na prestação de serviços, objetivando o desenvolvimento da região. 

Gurgel (1986, p.60) afirma que: ―A extensão cooperativa se desenvolve através da 

participação conjunta do governo federal, estadual e municipal.‖ 

 Devido à busca de uma economia mundial de livre comércio, o modelo 

americano passa a expandir-se.  Clark Kerr, na época Reitor da Universidade da 

Califórnia, cunhou o termo Multiversidade, com uma idéia de universidade moderna. 

Uma universidade multifuncional que atua como prestadora de serviços, com 

atividades voltadas para soluções dos problemas sociais. Entretanto, o modelo de 

Multiversidade, tinha uma relação com atores sociais voltados às demandas 

mercadológicas e não às necessidades sociais. (SEBINELLI, 2004) 

  No final do século XIX, surgia, na França, uma universidade que seguia uma 

linha populista; eram as Universidades Populares, que, para muitos autores, vieram 

das forças sindicais, das cooperativas socialistas e da organização dos partidos 

operários, objetivando promover, de forma gratuita, conferências e cursos. O embate 

entre a intelectualidade e a realidade foi um dos maiores obstáculos para o sucesso. 

Como afirma Gurgel: 

 

A crítica se dirige diretamente aos intelectuais que participavam das 
universidades populares, os quais, mesmo interessados em servir à classe 
dominada, eram totalmente incompetentes para compreender suas 
propostas e sua forma de vida. (GURGEL , 1996, op.Cit., p.32) 

 

 

A grande diferença entre a University Extension e a Universidade Popular é 

que a primeira voltava-se exclusivamente para cursos e eram especificamente 

conferências isoladas e a segunda voltava-se para atender as necessidades da 

sociedade, objetivando aproximar a cultura da população. 
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A Extensão Universitária (EU) e a Universidade Popular (UP) são duas 

experiências distintas, mas que giraram em torno da democratização do saber 

universitário. Assim EU e a UP coexistiram de 1930 a 1964. 

A universidade no século XIX alcançou os cinco continentes e hoje, com a 

globalização, as universidades seguem vários modelos, segundo Botomé: 

 

As duas vertentes (EU-UP) vão combinar-se de formas variadas para 
compor a experiência da extensão universitária nas mais variadas 
instituições da América Latina. (BOTOMÉ, 1996, p.52) 

 

 

1.1.1 A Extensão Universitária na América Latina e sua Expansão no Brasil 

 

 A extensão universitária foi inserida nas universidades da América Latina, 

entre as décadas de 50 e 60, no Uruguai e, principalmente, segundo Paiva V. (1973  

p.68), na Argentina, por meio do Manifesto de Córdoba, em 1918, vista como 

fortalecimento da universidade, pela projeção da cultura universitária ao povo, e pela 

maior preocupação com os problemas nacionais. As universidades seguiram, 

segundo historiadores, o modelo francês, mas esqueceram, enfatiza Fagundes 

(1985, p.21), do seu conteúdo político de unificação cultural. 

 O Manifesto foi um marco da luta pela reforma da universidade com a 

finalidade de assumir o seu compromisso social, com propostas populistas e 

democratizantes. A proposta de Córdoba era de caráter reformista, porém não 

apresentava teorias transformadoras, apenas visava à modernização da sociedade. 

  O Movimento era liderado por estudantes, que lutavam contra a aliança 

formada pelo governo, pelo clero e pela sociedade, que tinham como bandeira a 

autonomia universitária em todas as suas formas: acadêmica, administrativa e 

financeira, que exigiam ensino gratuito, melhoria da qualificação docente e 

democratização ao acesso às instituições de ensino superior.  Gurgel ratifica que: 

 

os estudantes atacavam o que entendiam ser a ausência do espírito 
científico da universidade, a imoralidade intelectual, o controle 
oligárquico... para superação da crise estavam esgotados. Ou se 
procurava uma saída ou se paralisava a universidade. (GURGEL, 1986, 
p.35) 
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 A Reforma de Córdoba, de acordo com Darcy Ribeiro (1975), em seu livro ―A 

Universidade Necessária‖, destacou-se pelos grandes progressos, principalmente, 

com relação à gestão universitária e autonomia política. Além disso, o movimento 

argentino deu início à discussão sobre a função social da universidade na busca de 

aproximar as relações da comunidade acadêmica com a sociedade.  

   Silva (2008, p.80) enfatiza que, em 1957, a União das Universidades da 

América Latina constitui a Primeira Conferência Latino-Americana de Extensão 

Universitária e Difusão Cultural e nela são definidos o conceito, o conteúdo e a 

finalidade da extensão. E continua afirmando que Córdoba posiciona a extensão 

universitária como eixo norteador da universidade.  

 A extensão latino-americana esteve sempre voltada à difusão cultural e à 

ampliação das oportunidades direcionadas para a educação básica e alfabetização 

de adultos, além das atividades assistencialistas. A partir de Córdoba, a missão 

social da universidade passa a ser discutida na busca de uma universidade moderna 

e mais perto da sociedade, contribuindo para definir o perfil da universidade latino-

americana. 

 Quando o tema é extensão universitária no Brasil, tem-se como referência 

Souza A. (2000, p, 24) que divide em três os períodos distintos referentes à 

participação do corpo discente e à participação das Universidades: da Colônia até o 

Estado Novo, do Estado Novo ao Golpe de 1964 e do Golpe de 1964 até os dias 

atuais.5 

 

 

I período - Da Colônia até o Estado Novo 

 

 Na primeira República, os estudantes trabalhavam em favor da abolição e 

pela República. Como afirma a autora, a sua participação foi concretizada por meio 

da fundação da primeira associação chamada Sociedade Dois de Julho, criada em 

1892, pela Faculdade de Medicina da Bahia. 

                   
5 Alguns Historiadores como ALENCAR, Francisco; RAMALHO, Lúcia Carpi; RIBEIRO, Marcus 

Venício Toledo,  em História da Sociedade Brasileira, adotam nomenclaturas diferentes para 
caracterizar os períodos. São eles: I Período - Colônia; II Período -  Império e o III Período – 
República. 
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 Na segunda República, os estudantes têm sua participação na campanha da 

Aliança Nacional Libertadora. Os movimentos estudantis estavam ligados aos 

movimentos políticos com ações esporádicas e regionalizadas. 

 Nesse período da História, ainda não existiam as universidades, só a partir 

da década de 20, surgiu, segundo Fagundes (1985, p.29), a Universidade 

Passageira Livre de São Paulo, 1912-1917, influenciada pelo modelo populista.  

 Devido à realidade brasileira, o padrão americano foi a alternativa escolhida, 

por isso, em 1926, nasce a Escola Superior de Agricultura e Veterinária de Viçosa, 

Minas Gerais, voltando-se à prestação de serviços comunitários da área rural. 

Posteriormente, 1931, por meio do Decreto Lei 19.851, surgiu o primeiro Estatuto 

das Universidades Brasileiras, com a primeira conceituação sobre extensão, na qual 

é estabelecido o regime universitário, definindo assim a extensão: 

 

Art.35 - f) cursos de extensão universitária, destinados a prolongar, em 
benefício coletivo, a atividade técnica e cientifica 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 idéias 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. 
 

§ 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 se façam indicadas. 
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 Resumindo, o objetivo da atividade extensionista era estender os benefícios 

do ambiente acadêmico para aqueles que estão fora da universidade, significando 

que a extensão ampliaria o nível cultural geral do povo. 

 O Decreto Estadual nº 6.283, de 1934, de acordo com Sbardelini (2005, p. 

23), criou a Universidade de São Paulo - USP, aglutinando as Escolas Superiores de 

Direito, Politécnica, Agronomia, Medicina, Veterinária, Educação, entre outras.   

 Em 1937, pela Lei 452, a Universidade do Rio de Janeiro passa a se chamar 

Universidade do Brasil, transformada em padrão nacional, que adotou a postura de 

distanciar-se da sociedade, o que resultou na falta de atividades extensionistas. Em 

1943, nasce a Universidade Rural do Brasil, no Rio de Janeiro, onde há uma 

retomada da extensão pela UNE.  

 

 

II período - Estado Novo ao Golpe de 1964 

 

 Em 1961, surge a Lei nº 4.024, na qual é estabelecida a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional.  Ressalta Souza (2000, p.59) que a Lei não apresenta 

nenhuma inovação. A extensão continuou voltada, mais fortemente, para cursos, 

conferências e serviços: 

 

Art. 69 – Nos estabelecimento de ensino superior podem ser ministrados 
os seguintes cursos... 
 

c) de especialização, aperfeiçoamento e extensão, ou 
quaisquer outros, a juízo do respectivo instituto de ensino, 
abertos a candidatos com o preparo e os requisitos a serem 
exigidos (BRASIL, 1961). 

 

 

 Com relação aos estudantes, o destaque ficou por conta da criação da União 

Nacional dos Estudantes (UNE), nascida da aliança entre trabalhadores e 

estudantes, designada de organização corporativa do segmento estudantil 

universitário. Após 20 anos do Manifesto de Córdoba, os estudantes brasileiros 

decidiram ir à luta por uma universidade mais atuante e democrática, voltada aos 

interesses sociais. Assim, logo depois, cita Gurgel (1986, p.39), surge o lançamento 

do Plano de Sugestões para Uma Reforma Educacional Brasileira, em 1938, que 

contribuiu para a elaboração da Lei nº 5.540/68. Com o texto no artigo 20: 
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As universidades e as instituições de ensino superior estenderão à 
comunidade, sob forma de cursos e serviços especiais, as atividades de 
ensino e os resultados da pesquisa que lhe são inerentes.  
 
 
 

 Esse plano, diferente do Manifesto de Córdoba, mais operacional, não 

aborda os problemas políticos, o imperialismo, muito menos a ditadura. Entretanto, a 

UNE não ficou neutra dentro do contexto político e passou, aos poucos, a defender a 

entrada do Brasil na Guerra e desenvolveu ações contra a ditadura. 

 A UNE criou, em 1960, o Centro Popular Cultural e, em 1962, 1963 e 1964, 

surgiram grandes seminários que objetivaram discutir a reforma universitária. A 

Declaração da Bahia tratou sobre a Realidade Brasileira, a Universidade do Brasil e 

a Reforma Universitária. É nesse seminário em que há uma retomada do conteúdo 

de Córdoba, além da mobilização pela Universidade da Extensão. 

 A Declaração da Bahia é considerada o documento, segundo Gurgel (1986, 

p.53), mais completo e de maior significação já produzido pelos estudantes 

brasileiros em relação à política estudantil. 

 Em 1962, durante o II Seminário, a discussão abordou a reforma 

universitária como mais uma reforma de base. Nele, de acordo com Souza (2000, 

p.41), nasce, pelas mãos do seu criador Durval Pacheco, a UNE – Volante, tendo 

suas atividades encerradas em 1970, devido à falta de recursos financeiros. O III 

Seminário, em 1963, reforçou os anteriores, com a finalidade de fortalecer a reforma 

universitária com a parceria das forças populares. 

 A autora continua afirmando que as lutas foram fortalecidas nas 

universidades pelas atividades extensionistas e, entre elas, a que mais se destacou 

pela concepção mais autônoma e transformadora, vem da Universidade do Recife, 

com Movimento de Extensão Cultural, lócus nascedouro do método de Paulo Freire, 

idealizador de um sistema de alfabetização para adultos, que, a partir dos anos 80, 

fundamenta os conceitos e práticas da Extensão Universitária. 

 Além do Movimento, já citado, outras ações se destacaram, como o Serviço 

de Extensão Cultural, criado pela portaria nº 2, em 1962, uma iniciativa institucional, 

da UFPE (Universidade do Recife), também com o apoio de Paulo Freire; o 

Movimento de Cultura Popular, em 1960, ligado à Prefeitura da Cidade do Recife; o 

Centro Popular de Cultura, em 1962, também em Pernambuco, representava uma 
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iniciativa estudantil e, finalmente, a UNE Volante, que articulava, entre outras 

atividades, a sua multiplicação pelo Brasil.  

 A UNE foi extinta em 1964, pela Lei nº 4.464, o que veio a desagradar à 

comunidade universitária, pois ficou proibida a realização de greves. Vale destacar 

que a UNE Volante nasceu pelas mãos da Universidade Federal do Paraná, 

norteada pela vertente das universidades populares, reafirma Gurgel (1986, p.59), 

que seria o embrião para o Projeto Rondon. 

 Nesse período surgiu, em 1966, o Conselho de Reitores das Universidades 

Brasileiras – CRUB, com intuito de efetivar a reforma universitária, que, conforme 

Sbardelini (2005, p. 37), buscava desvincular o controle administrativo e financeiro 

do Estado, na defesa de sua autonomia.  

  A reforma universitária foi, paulatinamente, sendo implementada por meio 

do Decreto-Lei nº 53, de 1966, e posteriormente através do Decreto-Lei nº 252/67, 

no qual se fez a primeira referência à Extensão que resultou no artigo 17, 20 e 40, 

da Lei 5.540/68, instrumento legal que abordava a reforma universitária. A extensão 

foi apresentada como: 

 

 Art.17 - Nas universidades, nos estabelecimentos isolados de ensino 
superior, poderão ser ministradas as seguintes modalidades de cursos: 
 

 d) de extensão e outros, abertos a candidatos que   
     satisfaçam os requisitos  exigidos. 

 
 
 Art. 20 - As universidades e os estabelecimentos isolados de ensino 
superior estenderão à comunidade, sob forma de cursos e serviços 
especiais, asatividades de ensino e os resultados das pesquisas que lhes 
são inerentes: 
 
 
 Art. 40 – As instituições de ensino superior: 
 

a) por meio de suas atividades de extensão, proporcionarão   
     aos corpos discentes oportunidades de participação em  
     programas de melhoria das condições de vida da  
     comunidade e no processo geral de desenvolvimento;  
 
b) assegurarão ao corpo discente meios para realização  
     dos programas culturais, artísticos, cívicos e desportivos  
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 A Lei 5.540/68 fez reajustes importantes para que o sistema de ensino 

superior atendesse os interesses governamentais. Entretanto, foi a partir dela que a 

Extensão Universitária tornou-se obrigatória em todas as IES. 

 O Projeto Rondon surge em 1967, criado pelo Prof. Wilson Choeri, e 

efetivado pelo Decreto nº 62.927. Em 1968, o Projeto Rondon tornou-se Fundação 

ligada ao Ministério do Interior, assumindo a categoria projeto, enquanto prestação 

de serviços. Assim, o Rondon passou a ter força para exercitar seu papel social nas 

universidades, por meio da extensão. De acordo com Gurgel (1986, p.118) a partir 

daí institucionalizava-se no Projeto Rondon seus componentes doutrinários: a 

integração nacional, serviços às comunidades e o treinamento profissional.  

 O Projeto Rondon tinha como lema integrar para não entregar e, conforme 

Nogueira (2005, p.25), o pensamento filosófico do projeto era resumido em um 

Decálogo de Princípios, em que enfatizava a participação estudantil e universitária 

no desenvolvimento do país, preparando os jovens para o exercício consciente da 

cidadania. Com o apoio do Ministério da Educação, Ministério do Interior e o 

Ministério do Exército foram criados 22 campi avançados que possibilitavam aos 

universitários conhecer outra realidade. 

 No final da década de 60 e início da década de 70, houve a 

institucionalização da Extensão. Surge, em 1969, o Centro Rural Universitário de 

Treinamento e Ação Comunitária - CRUTAC, criado por Onofre Lopes, com apoio da 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, que tinha como 

finalidade, além da prestação de serviços, o treinamento de alunos e cursos 

técnicos. O CRUTAC, de acordo com Gurgel (1986, p.96), representava para a 

SUDENE a esperança de um tipo de postura da nova universidade.    

Posteriormente, criou-se a Coordenação de Atividades de Extensão - CODAE, em 

1971, assumindo a responsabilidade de coordenar a nível nacional a política de 

Extensão Universitária, que se voltou para a integração extensão-estágios-bolsas de 

trabalho, criando assim a bolsa-extensão. Entre 1978 e 1980, continua o autor 

(1986, p.143), foram mais de 12.017 bolsas concedidas. 

 O Decreto-Lei 916, de 1969, criou o CINCRUTAC, isto é, a Comissão 

Incentivadora dos Centros Rurais de Treinamento e Ação Comunitária com o aval do 

Ministério da Marinha, do Exercito e da Aeronáutica.  A CINCRUTAC durou sete 

anos, sendo extinta em 1977, pelo Decreto nº 79.296, como também o CODAE, em 

1979. Entretanto, segundo Souza (2000, p.78), ―nunca chegou a existir, pois não 
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havia, no nível do Departamento de Assuntos Universitários – DAU, órgão do MEC, 

nenhuma legislação que o regulamentasse.” 

 

 III período Após golpe de 1964 até os dias atuais  

 

 A UNE é cassada e passou a viver clandestinamente. Sempre atuante 

politicamente, ocupava as universidades e, com a sua pressão, foi instituída a 

reforma, em 1968 (Lei 5.540/68), em que a Extensão passou a ser tratada como 

mais uma função da Universidade. Agora não era só um estandarte do movimento 

estudantil, mas também, era institucionalizada pelo Estado.  

 Em 1975, de acordo com Nogueira (2005, p.33), o Ministério da Educação 

criou o Plano de Trabalho da Extensão Universitária, assegurando para si a política 

com diretrizes e normas para a extensão nas universidades brasileiras. 

 Na década de 80, surgiu um cenário favorável com relação à importância 

das universidades e da extensão Universitária. A nova Constituição Federal vem 

redefinir as práticas de ensino, pesquisa e extensão. Despontam agentes como: a 

ANDES - Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior e a Federação de 

Servidores das Universidades Brasileiras – FASUBRA, que desempenharam 

funções importantes na busca de uma nova universidade. 

 Um dos agentes que mais se destacaram foi o Fórum Nacional de Pró-

Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras - FORPROEX, criado 

em 1987, considerado um importante ator social, coordenador nacional da discussão 

sobre a extensão universitária. O Fórum tem trabalhado a Política Nacional de 

Extensão, pactuada pelas Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), tendo 

como documento referencial o Plano Nacional de Extensão (PNE), publicado em 

novembro de 1999. 

 Em 05 de outubro de 1988, foi promulgado, na Constituição Federal, o mais 

importante marco legal da extensão universitária, assim disposto em seu artigo 207 

(2000, p. 128): 

 

 Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao 
princípio de indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. 
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  Em 1993, foi criado o PROEXT - Programa de Fomento à Extensão 

Universitária, que adotara o conceito de extensão elaborado pelo FORPROEX, em 

1987, objetivando a indissociabilidade do ensino-pesquisa-extensão, além do 

compromisso social. Esse Fórum foi fundamental na criação de diretrizes que têm 

sido consolidadas ao longo dos anos, tais como:  
 

 Formulação de metas e políticas para a Extensão Universitária; 

 Plano Nacional de Extensão Universitária; criação das áreas temáticas;  

 Um Sistema de Avaliação; 

  Rede Nacional de Extensão Universitária – Renex; e 

 Sistema Nacional de Informações de Extensão, SIEX/Brasil – banco de 

dados sobre as práticas de extensão no País.  

  

 Algumas diretrizes já foram realizadas, como o Plano Nacional de Extensão, 

instituído em 1999, objetivando, conforme Nogueira (2000, p.121), reafirmar a 

extensão universitária, criando condições para a participação das universidades na 

elaboração das políticas públicas, com ações de extensão divididas em quatro eixos: 

Impacto e Transformação; Interação Dialógica; Interdisciplinaridade; 

Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão. 

 Com ele, outras metas também já saíram do papel, é o caso do RENEX que 

conta com a home Page www.renex.org.br. A rede é utilizada pelo Fórum para a 

divulgação de informações, notícias, eventos, editais e documentos sobre a 

Extensão Universitária no Brasil. 

 Outro destaque foi à criação em 2003, do SIEX - Sistema de Informação em 

Extensão Universitária, objetivando coletar, recuperar, processar, armazenar e 

distribuir informações. É um cadastro único de ações de extensão, contribuindo para 

a construção de indicadores de gestão e avaliação da extensão.  

 Tendo em vista o aumento das ações extensionistas, e com isso o 

crescimento das informações, o Ministério da Educação, em parceria com a 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul criou o SIGPROJ - Sistema de 

Informação e Gestão de Projetos, com a finalidade de auxiliar o planejamento, a 

gestão, a avaliação e a publicização de projetos de extensão, pesquisa, ensino e 

http://www.renex.org.br/
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assuntos estudantis desenvolvidos e executados nas universidades brasileiras.6  

Vale ressaltar que o SIGPROJ ainda não é um sistema utilizado por todas IES, pois 

se encontra em estágio evolutivo. 

 Atualmente, algumas Universidades já possuem seus próprios sistemas, 

mas que trabalham buscando uma interface com o SIGPROJ, ou com outro sistema 

adotado pelo MEC, na busca de uma uniformização das informações extensionistas. 

 Ainda em 2003, a Secretaria de Educação Superior criou o Programa de 

Apoio à Extensão Universitária – PROEXT, com o apoio do MEC em funcionamento 

até os dias atuais, utilizando editais voltados para a inclusão social, por meio de 

programas e projetos desenvolvidos por instituições públicas de ensino superior.  

 É nesse cenário, fortalecido pela Constituição e pelo FORPROEX, agora 

com fóruns regionais pelo Brasil nas IES, que as universidades trabalham na 

consolidação da extensão universitária. São os debates, constantes, que contribuem 

para o crescimento de uma política nacional com os seguintes objetivos:  

 

 A integração com os órgãos governamentais;  

 A criação de um órgão de fomento dentro do MEC; 

 A discussão pela flexibilização ou curricularização das ações de extensão 

no âmbito das Universidades; 

 A Indissociabilidade Ensino/Pesquisa/Extensão; 

 A existência de marco legal;  

 Pela adoção de indicadores quantitativos e qualitativos de avaliação da 

extensão; e 

 Propostas para novas políticas de extensão Universitária.  

 

 Esses desafios históricos da extensão universitária buscam uma 

universidade voltada para a construção do conhecimento, para a formação do 

estudante como cidadão comprometido com as realidades sociais e fortalecer o 

compromisso político-social da universidade com a sociedade visando à 

transformação social. 

 

 

                   
6
  http://sigproj.mec.gov.br/?goTo=what&plataforma=5. Acesso em: 14 set. 2009. 

http://sigproj.mec.gov.br/?goTo=what&plataforma=5
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1.1.2 A Extensão Universitária na Universidade Federal de Pernambuco  

 

1.2.2.1 A Universidade Federal de Pernambuco 

 

 Em 11 de junho de 1946, foi criada, pelo Decreto-Lei nº 1390, a Faculdade 

de Filosofia do Recife, considerada o primeiro passo para a criação de uma 

universidade em Pernambuco. Em 20 de junho desse mesmo ano, nasce em grande 

solenidade realizada no Teatro Santa Izabel, a Universidade do Recife - UR, 

instituída pelo Decreto-Lei nº 9.388, (BERNARDES, 2007, p.22). Dela fariam parte a 

recém inaugurada Faculdade de Direito do Recife, a Escola de Engenharia de 

Pernambuco e a Faculdade de Medicina em Recife, ainda com as Escolas anexas 

de Odontologia, Farmácia e a Escola de Belas Artes de Pernambuco. 

 Em 1947, pelo Projeto-Lei nº 159, cria-se a Cidade Universitária. Em 1948, 

deu-se início à construção do campus universitarius. Seu projeto arquitetônico foi 

concebido pelo arquiteto veneziano Mário Russo. Dois lugares foram cogitados: as 

Ilhas de Joana Bezerra e do Maruim, local preferido pela Comissão, e o Engenho do 

Meio, favorito dos professores (BERNARDES, 2007, op. cit. p.69). O escolhido foi o 

bairro do Engenho do Meio, devido à existência de uma avenida já projetada para o 

local, além das boas condições climáticas e da topografia do terreno. Ainda 

conforme Bernardes, os recursos usados na aquisição e implantação do campus 

universitário foram provenientes do Governo do Estado, que alocou 0,10% dos 

impostos de vendas e consignações para a edificação do projeto. 

 Finalmente, em 1965, a Universidade do Recife começa a fazer parte do 

grupo de Instituições Federais, recebendo o título de Universidade Federal de 

Pernambuco - UFPE, tornando-se uma autarquia vinculada ao Ministério da 

Educação - MEC. 

 A UFPE é considerada, atualmente, uma das melhores universidades do 

País, segundo avaliações dos Ministérios da Educação – MEC, e de Ciência e 

Tecnologia - MCT. As avaliações levaram em considerações os índices de 

desempenho dos alunos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE), a estrutura das instituições e o investimento em professores e nos cursos, 

reunidos agora no Índice Geral de Cursos (IGC), e da titulação e produção científica 
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dos professores da pós-graduação – pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes). 

 Em 2008, a UFPE foi considerada a 19ª universidade do País, entre 

instituições públicas e privadas, e recebeu o 7º lugar em números de grupos de 

pesquisa entre as universidades Brasileiras. 7 

  A Universidade tem uma estrutura administrativa formada por seis Pró-

Reitorias: PROPLAN – Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças; 

PROPEGE – Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida; PROACAD – 

Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos; PROGEST – Pró-Reitoria de Gestão 

Administrativa; PROPESQ – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a 

PROEXT – Pró-Reitoria de Extensão. É composta por três campi: Recife com 10 

centros, Caruaru e Vitória de Santo Antão, respectivamente, com um centro. E 

acolhe 10 Órgãos Suplementares, todos devidamente apresentados no site oficial 

www.ufpe.br.       

 Conforme dados fornecidos pela Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e 

Finanças – PROPLAN, são mais de 50 mil pessoas circulando pelos 3 campis. São 

89 cursos de graduação; 106 cursos de pós-graduação stricto sensu; 57 Mestrados 

Acadêmicos, 44 Doutorados, mais de 36.000 alunos e 3.517 técnicos-

administrativos.  No ano de 2009, o quadro de docentes apresenta a seguinte 

configuração:  

                   
7
 Disponível em: <http://www.ufpe.br>. Acesso em: 05 jan. 2010. 

http://www.ufpe.br/
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Tabela 2: Quadro dos Docentes da UFPE 

 

                  (*) GRA-Graduação; ESP- Especialização; MÊS-Mestrado; DOU-Doutorado;  
                      DE-Dedicação Exclusiva; EFE- Efetivo; SUB-Substituto; VIS-Visitante               

               Fonte: PROPLAN – Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 

 

  

 Dentre os 2.289 docentes lotados na UFPE, em 2009, o maior número 

encontra-se no Centro de Ciências da Saúde - CCS - 570 (gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Nº de Docentes por Centro Acadêmico da UFPE 

 

            Fonte: PROPLAN – Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 

 

  Com relação à titulação dos docentes lotados nos centros acadêmicos, 61% 

são doutores (1.408). Destacam-se o Centro de Informática - CIN - com 96%, o 

Centro de Ciências Biológicas - CCB - com 90%, o Centro de Ciências Exatas e da 
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Natureza - CCEN - e o Centro de Tecnologia e Geociências - CTG, ambos com 

81%. (gráfico 2) 

 

Gráfico 2: N° de Docentes por Titulação na UFPE 

 

 

 

Fonte: PROPLAN – Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 

  

Com relação à titulação de Mestre, destaca-se o Centro Acadêmico do Agreste - 

CAA - com 37%, seguido do Centro Acadêmico de Vitória - CAV - com 31% e do 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA com 22%. 

 A UFPE ainda possui docentes graduados e especialistas que perfazem 

21%. O CCS é constituído de 570 docentes, com 173 são graduados, significando 

30%, o CAV - com 27% e o Centro de Educação com 25%. Com relação a 

especialistas, o CCS  possui 5%, o Centro de Ciências Jurídicas - CCJ - com 4% e o 

Centro de Artes e Comunicação - CAC - com 3%%. 

 Outro dado importante é o Regime de Trabalho. Dos 2.289 docentes 69%, 

isto é, 1.572, estão registrados em regime de dedicação exclusiva, 319 de 40 horas 

e 398 de 20 horas (gráfico 3). 
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Gráfico 3: N° de Docentes por Regime de Trabalho na UFPE 

 

 

 

           Fonte: PROPLAN – Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 

 

  

 Com relação ao Regime Jurídico, são 1.919 docentes efetivos e 6 visitantes. 

Vale destacar o número elevado de docentes substitutos. Dos 2.289 docentes 364 

encontram-se nessa categoria (gráfico 4). 

 

Gráfico 4: N° de Docentes por Regime Jurídico na UFPE 

                 

 

 

Fonte: PROPLAN – Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças 
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 A Universidade, objetivando ampliar cada vez mais seus horizontes, está 

participando do Programa de Apoio de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais - REUNI, criado em 24 de abril de 2007, pelo Decreto nº 

6.096, que tem como objetivo dotar as universidades federais das condições 

necessárias para ampliação do acesso e permanência na educação superior, 

apresenta-se como uma das ações que consubstanciam o Plano de 

Desenvolvimento da Educação 8. 

 Com o REUNI, a UFPE tem, entre outros objetivos: a ampliação gradativa 

das edificações em 26,83%, as vagas do vestibular atingindo, em 2012, o 

correspondente a 1.419 novas vagas; o aumento progressivo da taxa de conclusão 

de curso, dos atuais 61,42% para 90%, em 2012; a redução da evasão escolar, dos 

7% atuais para 2%, em 2012; e a ocupação das vagas ociosas até atingir 100%, em 

2012.  

 A Universidade, conforme o cronograma aprovado ampliará o número de 

cursos, entre 2009 a 2012, em 14 novos cursos e, consequentemente, o aumento de 

número de vagas de 630, em 2009, para 900, em 2012. 

 Outros itens beneficiados são: as edificações, que crescerão em 7% 

(376.064m², em 2006, para 402.094m², em 2012), além da infra-estrutura e dos 

equipamentos que montam o valor de R$ 22.800.000,00, em 2009, para R$ 

58.400.000,00, em 2012.9 

 A Universidade Federal de Pernambuco, consoante com as diretrizes 

nacionais do MEC de fortalecimento da política de ensino superior, vem, no contexto 

regional e nacional, atuando por meio de seus princípios básicos, já citados 

anteriormente, democracia, qualidade, transparência e compromisso social, 

norteada por uma política de ensino, pesquisa e extensão voltada para o 

compromisso da universidade pública, gratuita e de qualidade. 

  

 

 

 

 

                   
8
 http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/diretrizesreuni.pdf. Acesso em: 03 março/2010. 

9
 http://www.ufpe.br/proacad/images/Reuni/apres_mar_2008_reuni_diretores_centro.pdf.Acesso  

Acesso em: 03  de março /2010 

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/diretrizesreuni.pdf
http://www.ufpe.br/proacad/images/Reuni/apres_mar_2008_reuni_diretores_centro.pdf.Acesso
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1.1.2.3 – A Pró-Reitoria de Extensão da UFPE 

 

 Para falar sobre a extensão na UFPE faz-se necessário, primeiramente, 

voltar às suas raízes, isto é, ao seu idealizador  o Prof. Paulo Freire. Considerado 

uma das maiores autoridades em Educação no Brasil, Paulo Freire foi o fundador do 

Serviço de Extensão Cultural - SEC, que funcionou de 1962 a 1964. As ações do  

SEC são atualmente desenvolvidas pela Diretoria de Extensão Cultural - DEC 

(Centro Cultural Benfica)10, localizado fora do campus da Universidade, em um 

casarão do século XIX, tombado pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico 

de Pernambuco, em 1981. O SEC, conforme Veras e Mendonça foi criado com os 

seguintes objetivos: 

 

Promover a difusão cultural, levando a Universidade a agir junto ao povo, 
através dos meios de divulgação a seu alcance; contribuir por meio de 
palestras, cursos, informes de interesses científicos; realizar fora da 
universidade atividades extensionistas e divulgar, amplamente os trabalhos 
e realizações da universidade. (VERAS; MENDONÇA, 2009, p. 15) 

 

 

 À frente do SEC, como secretário executivo, Paulo Freire tinha a 

preocupação com a extensão universitária na perspectiva de integração entre a 

academia e a sociedade. Constituída por três setores: Revista Estudos 

Universitários, instrumento de comunicação e extensão, resgatada em 2009, após 

30 anos, pela Pró-Reitoria de Extensão, a Rádio Universitária a serviço da 

democratização da cultura e o Curso de Alfabetização. 

 Paulo Freire, cidadão do mundo construiu, segundo Santiago (2009, p. 67), 

―um pensamento e uma prática cuja finalidade maior é o processo de 

reconhecimento - conscientização - intervenção na realidade do e pelo sujeito.‖ 

 A Universidade Federal de Pernambuco, em reconhecimento institucional ao 

trabalho do educador, abriga em seu campus universitário o Centro Paulo Freire, 

criado em 1967, como um espaço privilegiado de socialização do conhecimento, de 

troca de saberes, e perspectivas e questionamentos para novas investigações, 

objetivando manter a preservação de sua memória, além de ser um espaço de 

produção e socialização da Pedagogia Freiriana. 

                   
10

 Nome Fantasia  devido a sua localização -  na rua Benfica no bairro da Madalena 
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 A Extensão, desde sua criação, recebeu várias denominações na estrutura 

administrativa da UFPE: PROACIC - Pró-Reitoria para Assuntos Culturais e 

Intercâmbio Científico, PROECIC - Pró-Reitoria de Extensão Cultural e Intercâmbio 

Científico e finalmente PROEXT - Pró-Reitoria de Extensão.  Atualmente a 

PROEXT tem como missão11: 

 

contribuir para a transformação tanto da universidade, através da busca 
de maior envolvimento da comunidade acadêmica em ações 
extensionistas e produzindo e socializando o conhecimentos numa 
perspectiva de consolidação da integração universidade / sociedade.  
 

 

 Tem como objetivos: 
 

 Contribuir para a formação acadêmica/profissional cidadã do estudante 

de graduação da UFPE comprometido com a transformação da 

sociedade;  

 Promover e apoiar ações que favoreçam a integração 

universidade/sociedade;  

 Apoiar programas e projetos voltados para o desenvolvimento social, 

cultural, científico, ambiental e tecnológico; 

 Ampliar e estabelecer parcerias para realização das ações e integrar as 

ações acadêmicas de pesquisa e ensino. ³ 

 

 A PROEXT possui atualmente uma estrutura organizacional diferenciada, 

formada: 

 

 Pela Câmara de Extensão (instância deliberativa superior);  

 

 Por um colegiado de Direção integrado pela: 

o Pró-Reitora; 

o Diretoria de Extensão Acadêmica - DEA  

o Diretoria de Extensão Cultural - DEC. (onde acolhe o Centro 

Cultural Benfica com o Teatro de bolso Joaquim Cardozo, o acervo 

                   
11
 Disponível em: <http://www.proext.ufpe.br>. Acesso em 05 jan. 2010 
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museológico composto pela coleção da antiga Escola de Belas 

Artes e pelo Instituto de Arte Contemporânea - IAC promove 

exposições).  

 

 Por um Colegiado Gerencial, composto pelas: 

o Coordenação de Gestão Organizacional; 

o Coordenação de Gestão da Extensão; 

o Coordenação Gestão da Informação;   

o Divisão de Apoio Institucional; 

o PROIDOSO (Programa do Idoso); 

o Coordenadoria do Ensino de Ciências do Nordeste – CECINE  

           (criada em 1965, atuando na melhoria da qualificação de  

           professores do ensino básico);  

o Memorial da Medicina Pernambuco – MMP (centro de cultura  

           médica, objetivando a produção e difusão de conhecimentos  

           científicos e literários na área da saúde; e 

o Memorial de Engenharia (atualmente em reforma que abrigará  

          exposições, palestras e cursos voltados para essa área). 

 

 Fazem parte da rede extensionista as Coordenações Setoriais de Extensão, 

ligadas diretamente às Diretorias dos Centros, os Representantes Setoriais em cada 

Departamento e os Representantes Setoriais de Extensão, localizados nos Órgãos 

Suplementares.  

 No sentido de efetivar a aproximação da universidade/sociedade, a partir de 

2003, em consonância com o Plano Nacional de Extensão e com os princípios 

norteadores da presente gestão da UFPE – Democracia, Qualidade e Compromisso 

Social foram criados programas estruturadores,12 de grande relevância, visando 

envolver tanto a comunidade acadêmica quanto todos os segmentos da sociedade. 

Eles são: 

 

 

 

                   
12

  Extraído da publicação Panorama da Extensão na UFPE - 2004-2006 
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Figura 1 - Programa UFPE & Políticas Públicas 

 

 

             Tem natureza interdisciplinar e envolver todas as áreas do conhecimento 

em torno das temáticas ligadas aos desafios do desenvolvimento humano. 

 

Figura 2 - Programa UFPE & Políticas Culturais 

 

 

 

 Objetiva o desenvolvimento da cultura em todos os seus campos, 

democratizando, assim, o acesso à informação cultural. 

 

Figura 3 - Programa Educação Inclusiva & Formação Permanente 
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  Contribui para a integração entre a educação superior e a fundamental, 

média e tecnológica, por meio de políticas voltadas para democratizar e aumentar o 

acesso e a permanência dos jovens egressos da rede pública ao ensino superior 

público. 

Figura 4 - Programa UFPE & Movimentos Sociais 
 

 

 

 Possibilitar a integração e a articulação entre os saberes acadêmicos, 

oriundos das pesquisas universitárias, com os saberes sociais e populares, oriundos 

dos movimentos sociais e das diversas representações da sociedade.  

 

Figura 5 - Programa Interação UFPE & Empresa 
 

 

 

 É um programa que promove a aproximação entre a universidade e o setor 

produtivo, por meio da realização de ações que possibilitem o enfrentamento de 

problemas de interesse comum.   
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Figura 6 - Programa UFPE &  Valorização da Extensão 

 

  

 Apóia-se nas Coordenações Setoriais de Extensão, fortalece suas ações, 

procurando atuar de forma integrada com o ensino e a pesquisa, contribuindo para o 

fortalecimento da Sociedade. 

 

Figura 7 – Programa do Idoso 

 

 

 PROIDOSO - O Programa do Idoso constituído pela UnATI - Universidade à 

Terceira Idade e o NAI - Núcleo de Atenção ao Idoso -, que tem como linha de ação 

o desenvolvimento de atividades de extensão dirigidas à pessoa idosa. 

 

 Na perspectiva de consolidar a extensão como prática acadêmica de 

integração com a sociedade, a UFPE, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, deu 

início, em 1997, ao processo de regulamentação da extensão através da Resolução 

04/97.  

 Em 2007, foi aprovada uma nova regulamentação, a Resolução 09/07, que 

define em seu art. 1 que compete a Extensão na UFPE como atividade acadêmica, 

articulada com o ensino e a pesquisa, promover a relação transformadora e 

integradora entre a Universidade e a Sociedade. 

  Esta Resolução ratifica as modalidades extensionistas: Programas, Projetos, 

Cursos (atualização e/ou aperfeiçoamento), Eventos e Serviços. 

 Acompanhando a política de editais do FORPROEX, numa perspectiva de 

crescimento das ações extensionistas, a PROEXT tem feito, nos últimos anos, 
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chamadas públicas, abertas à toda comunidade, num processo democrático e 

transparente. São elas: 

 

 Bolsas de extensão no Recife e Grande Recife (Programa Institucional de 

Bolsas de Extensão - PIBEX); 

 Apoio à divulgação de atividades extensionistas; 

 Apoio a projetos de extensão (editais externos); 

 Publicação da Série Extensão; e 

 Patrimônio Artístico e Cultural. 

 

 Algumas ações de natureza permanente são apoiadas em fluxo contínuo, 

tais como: serviços do Bureau de Design; cessão e/ou locação de espaços 

localizados fora do campus da Cidade Universitária, a exemplo do Memorial da 

Medicina, do Memorial da Engenharia e do Centro Cultural Benfica. São espaços 

culturais e educacionais utilizados para realizar exposições, eventos, espetáculos 

oficinas, cursos, seminários, palestras, entre outras ações de capacitação e 

treinamento. 

 A Pró-Reitoria apóia financeiramente Núcleos Temáticos, tais como: Núcleo 

de Estudo e Documentação sobre Movimentos Sociais, Núcleo de Estudos Brasil-

África e Núcleo Ariano Suassuna de Estudos Brasileiros; as Cátedras José Marti, 

Paulo Freire e Gilberto Freire. 

 Outros projetos que aproximam a relação universidade/sociedade têm 

recebido atenção especial da Pró-Reitoria, como: 

 

 Diálogo no Campus, encontros bimensais nos Centros Acadêmicos, 

objetivando discutir temas transversais;  

 Diálogos com os Municípios, buscando apoiar o desenvolvimento dos 

municípios Pernambucanos, com o aumento de agentes de 

transformações locais;  

 Imaginário Pernambucano, trabalhando a valorização do artesanato 

popular;  

 PAIR: Programa de ações integradas e referenciais do enfrentamento à 

violência sexual infanto-juvenil;  
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 Pontão de Cultura da UFPE, que forma uma rede de integração dos 

Pontos de Cultura do Estado;  

 Pré-Acadêmicos, constituído atualmente por dez projetos de cursos 

             pré-universitários, com aulas diárias oferecidas gratuitamente para  

             estudantes da rede pública, objetivando a inclusão social por meio  

             da criação de oportunidades e acesso ao ensino superior;  

 Projeto Rondon; e 

 Rede Arte na Escola, objetivando ampliar e valorizar a arte nas escolas 

da rede pública. 

 

 Para desempenhar com mais eficiência e eficácia a sua missão, a Pró-

Reitoria vem envidando esforços junto ao NTI para a construção13 de um Sistema de 

Informação Gerencial – SIGAEXT, com o objetivo de desenvolver e ampliar o 

sistema de avaliação qualitativo dos impactos socioculturais e econômicos das 

atividades de extensão (indicadores); o Fórum Permanente de Cultura; a Rede 

Plural de Acervos e Museus; o crescimento da Interiorização da Extensão (por meio 

da implantação dos campi de Caruaru e de Vitória de Santo Antão); a política de 

articulação com os Municípios do Estado; o sistema de monitoramento dos Pré-

Acadêmicos.  

 Nesse sentido, cabe à PROEXT continuar alavancando as discussões 

temáticas, disseminar idéias, apoiar iniciativas inovadoras e empreendedoras, 

fortalecer projetos estruturantes e transformadores, mobilizando e envolvendo a 

comunidade acadêmica, cada vez mais, com o objetivo de ampliar e consolidar as 

ações extensionistas. 

  A relação Universidade-Sociedade é uma construção coletiva e a Pró-

Reitoria prosseguirá sua busca de ações que fortaleçam o compromisso social da 

universidade com a transformação social, numa perspectiva integrativa da formação 

acadêmica Ensino-Pesquisa-Extensão. 

 

 

 

                   
13
 Seminário de Avaliação 2009 e Plano de Ação 2010/2011, apresentado em 12 de dezembro de   

    2009, em reunião realizada pela equipe de gestão.  
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1.2 A Construção Conceitual da Extensão Universitária   

 

 Nos últimos anos, a Extensão Universitária, em especial a partir da década 

de 80, tornou-se um tema que tem alcançado destaque nas discussões no meio 

acadêmico. 

 O avanço, o amadurecimento da conceituação, a institucionalização e a 

organização da extensão universitária nas universidades de ensino superior, têm 

sido fundamentais na busca de sua consistência e qualificação como prática 

educativa. 

 A Extensão Universitária, reconhecida como uma atividade de acentuado 

valor por especialistas, gestores e acadêmicos, não tem sido explorada em toda sua 

essência, pois até hoje ainda não é suficientemente compreendida, visto a sua 

complexidade. Por isso, crescem no Brasil, por meio dos Fóruns de caráter público, 

comunitário e particular, diferentes tipos de políticas governamentais, quer sejam 

como programas, projetos, cursos e eventos relacionados à extensão universitária 

desenvolvidos pelas IES. Esses Fóruns têm procurado, por meio de uma articulação 

com seus pares, um consenso em torno do tema, objeto do nosso do estudo. 

 

 

1.2.1- A Evolução Conceitual da Extensão 

 

 A construção conceitual da Extensão Universitária - EU - tem início, 

conforme destaca Rocha (apud. FARIA, 2001, p.17), com sua contextualização 

histórica, seja de caráter religioso, por meio de ações filantrópicas, de caráter 

revolucionário, por meio dos movimentos das universidades populares, ou de caráter 

acadêmico, por meio de conferências e atividades técnicas. 

 Outra abordagem histórica sobre a EU é feita por Jezine (2006, p. 237), 

utilizando: primeiramente a forma acadêmica, isto é, trabalhando a dimensão 

filosófico-científica; a forma assistencialista, objetivando a transmissão do 

conhecimento com foco voltado para sua missão social; por fim, a forma 

mercantilista, utilizando-se da prestação de serviços. 

 Já Gurgel (2001, p.15), dando continuidade a essa abordagem, apresenta 

seis fases conceituais históricas da extensão. São elas:  
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 Experiências de pequena dimensão, restritas a grupos de pequena  

          projeção, expressas especialmente por meio de ações vinculadas à  

          religião; 

 Participação de docentes e discentes em movimentos emancipatórios  

    de caráter ideológico diferenciado, com ações pensadas a partir  da 

    Universidade;  

 Ações decorrentes do processo de modernização da sociedade, tendo  

           como núcleo a Revolução Industrial, a Revolução Americana e outros  

           movimentos similares;  

 Tempos de construção, reconstrução e questionamentos críticos  

           e de assunção da Extensão como política social do Estado; 

 Tempos de um novo assumir interno por parte da Universidade; e 

 Fase atual do assumir em rede, oportunidade de construção  

           de grande cadeia. 

 

 Serrano (2009, p.1) também, corrobora e apresenta-nos quatro momentos 

históricos:  

 

 O modelo da transmissão vertical do conhecimento - seria a prática 

pedagógica verticalizada. A transmissão do saber autoritário, uma via de 

mão única: universidade-sociedade; 

 O voluntarismo - desenvolvido, primeiramente pelos Jesuítas em ações 

educativas e, posteriormente, com o movimento estudantil; 

 A ação sócio-comunitária institucional - ação não vinculada às 

universidades. Uma espécie de extensão manipuladora pelos órgãos 

governamentais; e 

 O acadêmico institucional - seu lócus nascedouro é o método de Paulo 

Freire. É a institucionalização da extensão dentro da universidade, 

articuladora entre o ensino e a pesquisa. 

 

 Souza M. (1986, p.14), em seu artigo ―Extensão - Redimensionar é preciso‖, 

vai mais além da contextualização histórica; apresenta o ato político como a primeira 

pedra para a construção do conceito de Extensão, partindo de sua acepção 
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etimológica – de polis.14 A ação de estender destina-se a polis e por meio dela a 

universidade pode contribuir para a organização e desenvolvimento da sociedade. 

 Para o autor, a polis - campo de extensão - apresenta diversos enfoques que 

variam de acordo com as atividades exercidas. Então o que solidariza a pluralidade 

de ações e mecanismos de extensão em uma universidade, é a coerência de sua 

postura política. A extensão passa a ser um ato político (caracterizado como ato 

educacional que objetiva contribuir para o desenvolvimento da polis). Devemos 

pressupor que existe um projeto de sociedade a ser alcançado. 

  É com essa visão histórica ou política contextualizada da extensão, por 

diversos autores, que se comprova a complexidade do tema que se transforma em 

desafio para as IES, na procura de delimitação do que seja Extensão Universitária, 

visando aprofundar o diálogo entre a universidade e a sociedade, ao mesmo tempo 

buscando definir a sua identidade como instituição educadora. 

 

 

1.2.2 Múltiplos Conceitos de Extensão 

 

 Muitos articuladores nacionais contribuíram, ao longo dos anos, para uma 

reflexão sobre o conceito da Extensão Universitária, e, entre eles, o que mais se 

destaca é o do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas Brasileiras - FORPROEX -, empenhado em uma Política Nacional de 

Extensão pactuada pelas Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), tendo 

como documento referencial o Plano Nacional de Extensão, publicado em novembro 

de 1999. Ambos (o Fórum e o Plano respectivamente) conceituam a extensão como: 

 

um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a 
pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 
a universidade e a sociedade.  

 

 E caracteriza a Extensão como: 

 
prática acadêmica que interliga a Universidade nas suas atividades de 
ensino e pesquisa com as demandas da população, que possibilita a 
formação do profissional cidadão e se credencia, cada vez mais, junto à 
sociedade, como espaço privilegiado de produção do conhecimento 
significativo para a superação das desigualdades sociais existentes. 

                   
14

 Cidade, em grego 
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 Para o Fórum, a extensão é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado 

à comunidade acadêmica que encontrará na sociedade a oportunidade da 

elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico. E continuam afirmando que 

esse fluxo estabelece a troca de saberes, sejam acadêmicos ou populares, 

resultando em uma produção do conhecimento trabalhada dentro de uma realidade 

social.   

   O Fórum vem contribuindo para uma nova conceituação que continua 

expressando uma postura da universidade na sociedade em que se insere. No XXVII 

Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras - FORPROEX, em junho de 2010, foi apresentada uma proposta de 

reformulação do conceito de extensão a partir dos debates feitos pelo Fórum, sem 

esquecer a conceituação instituída nos anos 80. O Fórum propõe: 

 

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

  

 

 Mesmo com o novo conceito sugerido pelo FORPROEX, a Extensão ainda 

continua a ser dimensionada, usando a terminologia do Plano Nacional de Extensão, 

como filosofia, ação vinculada, política, estratégia democratizante, o que vem 

acenando para uma universidade comprometida com a produção do conhecimento, 

mas também na busca de soluções para os problemas sociais, numa perspectiva 

transformadora. 

 A seguir, a conceituação da extensão será apresentada seguindo os três 

eixos norteadores de discussão no cenário atual universitário, chamados por Faria 

D. (2001, p.179) de núcleos: Núcleo Funcional - a extensão como formação 

acadêmica; Núcleo Acadêmico - a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão; e 

Núcleo Social - integração social (universidade/sociedade), através do compromisso 

social. 
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1.2.2.1 Núcleo Funcional - A Extensão como Formação Acadêmica  

 

 Como instituição social, as universidades têm o papel de gerar e difundir o 

saber. Esse deve ser desenvolvido por meio do diálogo, intra-extra-muros, de forma 

democraticamente construída. Assim, pode-se colocar a Extensão ao lado do ensino 

e da pesquisa, fazendo parte do conjunto: produção e difusão do conhecimento.  

 Na concepção acadêmica, conforme Jezine (2004), a extensão é 

considerada como função da universidade, passando tanto pela construção da 

interação do aluno-professor-sociedade, quanto na composição de um projeto 

político-pedagógico de Universidade.  

 Demo (2001, p.152) afirma que a universidade, hoje, deve ter duas funções: 

reconstruir o conhecimento e educar as novas gerações, por isso a Extensão quer 

responder ao desafio da qualidade política na formação universitária.  

 Silva F. (2008 apud BOTOMÉ 2003) afirma que a práxis educativa-social da 

extensão universitária pode ser entendida como um local singular, por meio de 

processos pedagógicos, favorecendo tanto o ensino quanto a pesquisa através de 

várias dimensões, entre elas: 

 

 A articulação entre a teoria e a prática voltada para os docentes 

            e discentes;  

 Com projetos integrativos e interdisciplinares;  

 Com inovações metodológicas na construção do conhecimento;  

 Na retroalimentação das políticas curriculares e dos projetos    

      pedagógicos; e 

 No trabalho de articulação das instituições sociais com a universidade  

                   por meio do ensino e da pesquisa. 

 

 Toaldo (1977, p. 78), do mesmo modo, aborda a importância da Extensão na 

formação acadêmica do aluno e mostra que essa atividade traz benefícios, como: o 

conhecimento da realidade; a formação prática; o treinamento interdisciplinar e 

interprofissional; a motivação e a maturidade e, finalmente, a consciência social. 

 Magalhães (2004, p. 116) reforça, igualmente, que fazer uma extensão para 

e com a comunidade é um instrumento vital na formação do aluno, na qual a 

universidade deve passar a ser uma instituição atuante no cotidiano da cidade.  
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 Esse envolvimento do alunado em todas as atividades extensionistas é 

também proposto por Botomé: 

 

Isso faz com que qualquer consultoria, assessoria ou prestação de 
serviço da universidade deva envolver alunos ou aprendizes em 
processo de desenvolvimento de aptidões relacionados a esses tipos de 
trabalhos. Isso significa que um serviço a ser prestado pela universidade 
deve sempre, por definição, ser coerente com a natureza da instituição, 
envolver pessoas aprendendo. (BOTOMÉ, 2003, p.96) 

 
 

  O autor ainda apresenta três critérios para caracterizar a extensão:  

 

 O primeiro é fazer com que as atividades extensionistas sejam guiadas 

pelos objetivos da universidade, isto é, produzir conhecimento e torná-

lo acessível à sociedade;  

 

 O segundo critério é produzir conhecimento vindo da sociedade, ou 

seja, produzir conhecimento sobre o próprio processo de intervenção, 

que deve ser alcançada por meio de metodologia como:  

o Prática educacional, na promoção de uma interface da 

universidade com a sociedade, em busca de respostas às 

questões sociais;  

o Movimento dialético de teoria e prática, aliás, como uma 

dimensão pedagógica na interação, permitindo a 

retroalimentação do saber científico;  

o Processo no cumprimento das funções da universidade como 

desenvolvimento da ética e da formação humana;e 

 

 O terceiro e último critério é oportunizar a comunidade, por meios das 

atividades extensionistas, na interlocução com a universidade.  

 

  Silva F. (2008, apud NOGUEIRA, 2005) afirma que a extensão 

universitária é a realização das atividades-fim da universidade, pois é um 

instrumento de legitimidade do conhecimento: 
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produzido quanto sujeito mesmo do processo de conhecimento, na medida 
em que é a sociedade – público-alvo da extensão – a destinatária da 
extensão universitária. 

  

 

 Nogueira (2005) ainda reconhece a extensão universitária, não só como 

instrumento de transferência e produção do conhecimento, mas também como 

instrumento de desenvolvimento econômico-político-social-cultural. Por isso, no 

processo de formação integral do ser humano, finaliza Silva F.: 

 

A Extensão Universitária é fator determinante para a integração entre o ato 
educativo e a práxis social, a articulação entre compreender a realidade e 
responder aos seus desafios, e a interação entre o questionamento ético e o 
engajamento político. (SILVA F. 2008, p. 23) 

 

 

1.2.2.2 Núcleo Acadêmico - A Indissociabilidade - ensino-pesquisa-extensão  

 

 A indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão foi aplicada ao 

mesmo tempo em que foi aplicado o princípio da autonomia universitária na 

Constituição Federal nos termos do artigo 207.  

 Constitucionalmente, no Brasil, as universidades realizam suas atribuições 

firmadas no princípio da indissociabilidade, e trabalham objetivando que essas 

instituições possam cultivar uma relação diferenciada com a sociedade, na 

perspectiva de contribuir de forma direta para o desenvolvimento de sua região.  

Reforça Magalhães quando afirma que: 

 

não há como a universidade interferir na comunidade se ela não for capaz 
de dialogar com as necessidades da região em que está inserida, e isso só 
se faz através da pesquisa, da extensão e do ensino contextualizados. 
(MAGALHÃES, 2007, p.8) 
 

 

 Entretanto, apesar de toda legitimidade da indissociabilidade, mediante a Lei 

nº. 5.540/68 e do artigo 207 da Constituição, constata-se que ela se apresenta mais 

como uma frase de efeito do que como uma prática que consiga transformar os 

processos de ensino-aprendizagem na universidade. 

 Na revisão da literatura, Jezine (2006), Demo (2001), Gurgel (1986), Botomé 

(1996), Freire P. (1995), Santos B. (2005), Fagundes (1985) e Melo Neto (2004) vêm 
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mostrando o trabalho na temática extensão, sem perder de vista essa 

indissociabilidade e a sua vinculação com as demais funções básicas da 

universidade - o ensino e a pesquisa, instrumentos pelos quais se realizam os 

objetivos da universidade. São meios e não fins, e o seu compromisso social deve 

ser realizado por todas as atividades da instituição.  

  Silva (2000, p.108) afirma que a integração raramente consegue sair do 

plano teórico para o ideal, sendo em parte atribuída às normalizações e à própria 

estrutura e funcionamento das universidades.  Reforça, também, que 

esporadicamente faz parte dos processos de avaliação ou dos planos de carreira 

docentes o exercício institucional integrado.O que reforça as reflexões Freirianas 

(2001 p.141), atualíssimas em sua afirmativa: 

 

ainda que o trinômio ensino-pesquisa-extensão seja bradado aos quatros 
ventos, ainda existe uma hierarquia implícita (mas não explícita), de que 
em primeiro lugar vem o ensino, depois a pesquisa e por fim a extensão. 
(FREIRE,R, 2001, p.23) 

 

 

 O Fórum de Pró-Reitores de Graduação - ForGRAD - concorda com essa 

resistência e vem trabalhando para realizar a articulação ensino-pesquisa-extensão, 

por meio da construção de um projeto pedagógico que permita a inclusão dos atores 

(docentes e discentes) como membro individuais, como também ter o apoio da 

administração central buscando facilitar a integração das três funções. 

 Para Botomé (1996), a função da universidade é a transmissão do 

conhecimento. O ensino, pesquisa e extensão são três diferentes momentos da 

atividade universitária, entendidos como indissociáveis. Serrano afirma que: 

 

 

a institucionalização de uma extensão verdadeiramente acadêmica exige, 
naturalmente, uma intensa articulação interna e externa às universidades; 
tanto na formulação de uma política pedagógica onde de fato a 
indissociabilidade entre a extensão, o ensino e a pesquisa se materializem, 
quanto na formulação de parcerias de dimensão interinstitucional, e na 
integração com os agentes sociais dos projetos de extensão. (SERRANO, 
2001, p.26) 
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 Como enfatiza Sena (2010), essa intensa articulação entre o ensino-

pesquisa-extensão deve ser tarefa de todos os docentes da instituição, por meio de 

ações acadêmicas permeando os conteúdos, as áreas de ensino, os trabalhos 

acadêmicos e os estágios curriculares contribuindo para a formação do processo 

pedagógico de ensino e aprendizado dos discentes.  

  A relação ensino e extensão permite mudanças pedagógicas e a 

democratização do saber, enquanto a relação pesquisa e extensão viabiliza a 

produção do conhecimento, colaborando para a transformação social. Essa 

interação universidade/sociedade, por meio da extensão, institui-se em um elemento 

capaz de operacionalizar a relação teoria e prática. 

  Por isso, Toscano defende a indissociabilidade das três funções básicas da 

universidade e assinala que: 

 

O grande desafio da universidade é encontrar o elo que une o ensino, a 
pesquisa e a extensão, tornando-os geradores de uma universidade viva e 
atuante.(TOSCANO, 1995, p.33) 

 

 

1.2.2.3 Núcleo Social - Integração universidade/sociedade - o Compromisso 

Social  

 

 Como diria Drummond15, ainda ―há muitas pedras‖ no caminho da Extensão. 

Entretanto existe consenso sobre a indissociabilidade, a valorização da extensão, 

bem como seu papel dentro do currículo acadêmico, um dos eixos norteadores mais 

divergentes entre os estudiosos é a interação Dialógica, isto é, a relação da 

universidade com a sociedade e o seu compromisso social. 

 O conceito atual da Extensão reforça a promoção da interação 

transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade. Santos S. 

(2009, p.55-64), em seu artigo sobre a concepção de transformação social na 

extensão, questiona se o conceito de transformação social seria o mais pertinente à 

atividade extensionista. Para ela, a extensão é um elemento processual e essencial 

que caracteriza as funções sociais e acadêmicas desenvolvidas pela universidade. E 

afirma que a extensão tem sido entendida como forma de intervenção social, 

objetivando atender as necessidades comunitárias, uma espécie de práticas 

                   
15
 Carlos Drummond de Andrade - Revista de Antropofagia/1928, poema "No meio do caminho". 
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assistencialistas e que durante décadas o social da universidade esteve reduzido ao 

assistencial. Já Gurgel conceitua extensão como: 

 

um espaço que possibilita a abertura de uma relação com as classes 
sociais, permitindo uma troca de conhecimentos, no qual a universidade 
aprende a partir do saber popular e assessorando as populações no 
sentido de sua emancipação crítica. (GURGEL, 1986, p.176) 

 

 

 Por isso, a extensão, elemento processual e essencial, deve fazer parte do 

cotidiano na pesquisa e no ensino, por meio da interdisciplinaridade e 

indissociabilidade, fator fundamental para a formação cidadã do estudante.  

 Essa interlocução universidade/sociedade ao mesmo tempo é a base 

conceitual da extensão na visão de Nogueira: 

 

O conceito de extensão contém dois elementos novos: a idéia de relação 
entre a extensão, o ensino e a pesquisa, e a idéia de comunicação entre 
universidade e sociedade, não mais no sentido de transmissão do 
conhecimento, mas de interlocução. Pois, no contato com a sociedade, o 
conhecimento produzido é testado e confrontado com a realidade e retorna 
à academia re-elaborado. (NOGUEIRA, 2005, p.33) 

 

 

 Quando o autor fala de comunicação entre a universidade e a sociedade é 

fundamental nos reportar a Paulo Freire que estimulou, mas sem sucesso, a 

substituição do termo extensão por comunicação, significando uma relação 

conscientizadora entre os parceiros, entre o saber acadêmico e o saber popular. 

Freire R. (2001 apud FREIRE P. p.1979) aponta a variedade de conceitos que 

envolvem a extensão, como:  

 Transmissão; sujeito ativo (de conteúdo);  

 Entrega (por aqueles que estão além do muro, fora do muro);  

 Messianismo (por parte de quem);  

 Superioridade (do conteúdo de quem entrega);  

 Inferioridade (dos que recebem);  

 Mecanismo (na ação de quem estende); e 

 Invasão cultural (através do conteúdo levado, que reflete visão    

      do mundo daqueles que levam, que se superpõem à   

      daqueles que passivamente recebem).  
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 Muitos acadêmicos, entre eles, Tavares (2001, p.73), em seu artigo ―Os 

Múltiplos Conceitos da Extensão‖, garantem que a extensão é ideologicamente 

percebida como dimensão social da universidade e por isso é indispensável 

repensar o extensionismo universitário nessa dimensão. Gurgel (2001, p.27) ratifica 

tal posição afirmando que os discentes e a população devem ser atores proativos 

voltados para a construção de uma sociedade mais humana, justa e mais feliz. 

 O eixo universidade-sociedade continua a gerar conflitos, pois se para 

alguns estudiosos a extensão é a única porta de entrada em relação às temáticas 

sociais, para outros, ela tem a mesma responsabilidade quanto o ensino e a 

pesquisa. É o caso de Paiva J. que considera: 

 

uma utopia a universidade estar a serviço das classes populares, pois a 
universidade, como toda instituição social, não se encontra fora da 
sociedade real, nela convergindo o ―movimento‖ das relações sociais. 
(PAIVA J. 1997, p.51) 

  
 
 E Botomé declara que: 
 
 

a universidade tem por função institucional envolver todos os segmentos no 
mesmo patamar de importância, recebendo o mesmo tratamento dos 
órgãos governamentais de fomento, isto é, a pesquisa – criação e recriação 
do saber, o ensino enquanto comunicação participativa e a extensão como 
implicada na comunicação. (BOTOMÉ, 1996, p.37) 

 
 
 
 E complementa Paiva (op. Cit. 1997, p.52) seu questionamento quando diz 

que ―a pesquisa e o ensino, na universidade, parecem ser indissociáveis, a extensão 

foi uma função acrescentada por conveniência.‖ 

 Por isso, Botomé (1996) postula que o compromisso social da universidade 

precisa ser realizado por todas as atividades da instituição e não é privilégio de uma 

delas, como se esta fosse destinada a cumprir tal papel. A pesquisa e o ensino, se 

redimensionados na sua concepção e no seu gerenciamento, prossegue o autor, 

constituem-se nos elementos naturais por que se deve realizar a contribuição social 

da universidade. 

 Tanto Freire (1983), em Extensão ou Comunicação, quanto Botomé (1996), 

são críticos da visão distorcida da extensão. O primeiro afirma que, para fazer 
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extensão é necessário compreender o outro como sujeito histórico, cultural, 

respeitando seus valores e cultura. O segundo reforça que a pesquisa, o ensino e a 

extensão são atividades através das quais se realizam os objetivos da universidade 

e essa prática conectiva entre a universidade-sociedade precisam ser repensadas, 

porquanto a extensão não faz (ela não é sujeito) essa articulação. E acrescenta: o 

ensino e a pesquisa que precisam ter certas características para que essa 

articulação seja produzida. 

 Controvérsias sobre o tema universidade-sociedade e o papel da extensão e 

da universidade fizeram com que Silva M. (2001), em suas pesquisas sobre a 

temática da função social da universidade, construísse um quadro na busca dessa 

compreensão e, com isso, acaba revelando concepções de universidade, tais como:  

 

a) Concepção Tradicional (ou Funcionalista): nessa concepção a 

universidade é vista como um complemento do Estado e desempenha um 

papel de simples executora das políticas governamentais com atividades 

esporádicas, eventuais e secundárias, além de estar desarticulada do ensino 

e da pesquisa; 

b) Concepção Processual: surge como uma reação à anterior pelo caráter 

político no combate ao assistencialismo.  A extensão tem prestígio e articula-

se com a sociedade, objetivando promover o compromisso social da 

universidade. Com isso, a extensão tem uma estrutura organizacional, seja de 

pró-reitoria, departamento ou coordenação e, dessa forma, apresenta-se no 

mesmo patamar do ensino e da pesquisa buscando a sua interação; e 

c) Concepção Crítica: diferente das anteriores, nela a extensão tem estreita 

relação com o ensino e a pesquisa, e com isso vai ao encontro de Paiva V. e 

Botomé, por ser entendida como matéria de currículos. Continua a autora :  

 

o desafio é construir uma concepção em que se atribua a face social da 
Universidade ao Ensino e à Pesquisa [...] e que sejam capazes de 
revelarem-se a inserção e ao compromisso da instituição com a 
realidade. (SILVA M. 2001, p.96) 

 

 

 Ainda com relação à sociedade, a Extensão continua recebendo, até hoje, 

muitas denominações: elo, ponte, via de mão dupla e, finalmente, interação 
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dialógica, termo, atualmente, mais utilizado, pelo Fórum de Pró-Reitores das 

Universidades Brasileiras. O importante é que todos vejam a extensão como um 

trânsito assegurado da comunidade acadêmica à sociedade, oportunizando a 

elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico.  

 Melo Neto (2002, p.21) denomina essa relação como passarela, pois, para 

ele, afirmar que a extensão é uma via de mão-dupla significa separar um processo 

educativo da própria educação, o processo cultural da própria cultura, bem como o 

processo científico da própria ciência. Faz ainda considerações sobre a extensão 

universitária e a extensão popular, denominação esta que não é nova, vem dos 

movimentos europeus das universidades populares, surgidas de esforços coletivos 

de grupos independentes, bem diferentes das versões americanas que fluíam de 

iniciativas oficiais. Ratifica Uytdenbroek salientando que: 

 

A extensão popular é um compromisso político, um compromisso com as 
classes populares, com a luta por condições de vida melhores para todos 
pela cidadania e pelo controle social. (UYTDENBROEK, 2009, p.74) 

 

 

 Também Tavares (2001, p.79) ratifica Melo Neto (2004, p.185), quando 

afiança que a extensão universitária pode ser interpretada como trabalho social, por 

isso teria um significado mais humanizado, transformador da natureza e criador de 

cultura, envolvendo de forma efetiva a comunidade e os movimentos sociais, todos 

trabalhando com uma realidade mais dinâmica. 

 Chamar Extensão Universitária de trabalho social é extremamente perigoso, 

pois nos remete ao velho conceito de uma extensão assistencialista, de 

voluntariado, objetivando ajudar os mais carentes. A extensão é muito mais, não é 

só uma troca entre saberes acadêmico e popular, mas também, uma geradora de 

transformações dos processos sociais, econômicos e políticos. 

 Demo (1996, p. 21-30) afirma, em seu artigo ―Extensão: a má consciência da 

universidade‖, que a universidade não conseguiu, ainda, trazer o desafio social e, 

sobretudo, o desafio da cidadania para dentro da proposta curricular, significando 

para ele que a Extensão continua extrínseca e voluntária, um acessório. 

 O autor continua considerando arcaica a trilogia, ou tripé institucionalizado: 

Ensino, Pesquisa e Extensão, e reforça Paiva V.e Botomé quando evidencia que o 

desafio da cidadania é geralmente despachado para a extensão. Ele prossegue 
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afirmando que a universidade deveria ter duas políticas: a científica, que, para ele, é 

a proposta de gestão e reconstrução do conhecimento, a educacional como 

aprendizagem, e a chamada extensão estaria intrínseca entre elas. 

 Mais enfático, Gurgel (1998, p.166) diz que a extensão é um equívoco, uma 

função transitória que morrerá a partir da articulação entre a universidade e a 

sociedade. Acredita ser a extensão uma filosofia de ação que orienta a pesquisa e o 

ensino. Demo (2001, p.156) também corrobora e conclui: é preciso, pois, colocar a 

Extensão no seu devido lugar, e com isso despedir-se dela.   

 Conforme Botomé (1996, p.82), fazer da extensão universitária um único e 

grande instrumento de realização do compromisso social da instituição universitária 

pode ser apenas um equívoco... um engodo a distrair de tarefas mais sérias do 

ponto de vista de suas potencialidades para uma efetiva transformação. 

E continua o autor, em seu livro ―Pesquisa Alienada e Ensino Alienante‖: o 

equívoco da extensão universitária está ligado ao significado de extensão e envolve 

a questão do acesso da população ao conhecimento que a universidade produz e 

domina através do ensino e da pesquisa. 

 Ainda dentro do tema compromisso social das IES, Jezine (2001, p.128) 

apresenta a chamada Multiversidade da Universidade 16, modelo vindo da Califórnia, 

com uma idéia de universidade moderna, já praticada desde 1960, pela 

Universidade de Brasília. Uma universidade multifuncional que atua como 

prestadora de serviço, com atividades voltadas para soluções dos problemas 

sociais. Entretanto, o modelo de Multiversidade, ratifica Sebinelli (2004, p. 34), tem 

uma relação com atores sociais voltados às demandas mercadológicas e não às 

necessidades sociais. 

 Em 2004, no FORPROEX, tendo como tema ―A Universidade e o 

Compromisso Social: A Contribuição da Extensão‖, ressaltou-se que o compromisso 

social das IES deve existir a partir de duas perspectivas, a formação pessoal e a 

transformação social:  

A função essencial da universidade se efetiva, assim, por um processo de 
aprendizagem que se faz por meio do encaminhamento das finalidades do 
ato educativo que, segundo a Lei de Diretrizes e Bases – LDB, configura-se 
pelo desenvolvimento pleno do educando, pela capacitação para o trabalho e 
pelo exercício da cidadania. Mas, realiza-se, também, pela inserção na 
realidade social, pelo envolvimento com os projetos comunitários e pela 
implementação de propostas que contribuam para a transformação social. 
(SÍVERES, 2005, p.45) 

                   
16

 Clark Kerr, Ex-Reitor da Universidade da Califórnia - USA , cunhou o termo Multiversidade 
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 Goergen (2005) reforça que a universidade deve, constantemente, exigir 

qualidade acadêmica de todos os atores envolvidos, mas também seu envolvimento 

com o compromisso social, pois esse não pode ser interpretado somente sob o 

aspecto operacional sistêmico: 

 

deve ter em vista, também, o contexto social mais amplo que envolve tanto a 
instituição de uma sociedade mais justa e igualitária, quanto à realização 
integral do ser humano como indivíduo e cidadão. (GOERGEN, 2005, p.68) 

 

 

 O compromisso social da universidade vai muito mais além da prestação de 

serviços; está ligado às políticas públicas que procuram associar gestores 

municipais, estaduais e federais e organizações civis num esforço conjunto 

objetivando integrar as atividades universitárias às realidades econômicas, culturais 

e sociais 17.  

 E ressalta, referindo-se ao compromisso social da universidade, que não se 

trata de outra coisa senão da prestação de contas que a universidade deve à 

sociedade. No caso, o que é denominado, nas áreas de gestão de accountability das 

universidades públicas.  

 Esse compromisso, também perpassa pela preocupação, conforme Matias-

Pereira (2008, p.12), em utilizar ferramentas de gestão, como o planejamento 

estratégico, a avaliação, a formação e a capacitação de sua equipe, nos indicadores 

de impactos sociais de suas ações e principalmente a transparência (accountability) 

nas contas públicas, na busca da eficiência, eficácia e efetividade em favor da 

sociedade.  

Continuando sua análise, Goergen afirma que o Estado existe para a 

realização do bem comum, tendo como vertentes o bem-estar, a segurança e a 

justiça. Entretanto, frente à deficiência da administração pública, gera-se uma 

grande crise, devido ao elevado nível de insatisfação do atendimento, passando 

assim a exigir uma prestação de serviço de qualidade. 

Essa preocupação com a qualidade do serviço público é um dos objetivos da 

Gestão Pública - GESPÚBLICA -, isto é, buscar eficiência principalmente na 

aplicação dos recursos públicos, trabalhando uma relação mais equitativa entre 

custos e benefícios nas organizações públicas, entre elas, as IES. 

                   
17

 Panorama da Extensão - Programa UFPE & Políticas Públicas - 2004-2006 



 

 

76 

Entretanto, não devemos esquecer que, ao mesmo tempo, o atual governo, 

por meio de sua estrutura normativa, busca gerar mudanças nas instituições de 

ensino superior, no âmbito da extensão universitária, no que concerne aos 

compromissos e responsabilidades sociais, voltados para a transparência da gestão 

da administração pública brasileira. 

 Com a reforma gerencial, iniciada em 1995 no Brasil, e seu fortalecimento 

por meio de artigos sobre uma Gestão Pública orientada para resultados, observa-se 

que o desenvolvimento de atividades sociais através de projetos extensionistas 

requer uma mudança cultural do serviço público e uma transformação na qualidade 

da prestação desse serviço à sociedade. 

As universidades como qualquer outra instituição pública devem ter uma 

constante preocupação com a sua gestão estratégica voltada, sobretudo, para o 

gerenciamento dos seus custos, de forma mais competitiva e preocupada com a 

accountability. A universidade através da extensão universitária deve, conforme 

Matias-Pereira: 

 

ter uma constante preocupação em mostrar os resultados de suas ações, 
garantindo-se maior transparência e exposição pública das políticas 
públicas. (MATIAS-PEREIRA, 2008, p.43) 

 

 

1.2.3 A Concepção da Extensão na UFPE 

  

A UFPE, diante desse contexto, vem atuando, por meio de seus gestores e de 

sua comunidade acadêmica, de forma a apresentar uma administração profissional, 

com indicadores de desempenho transparentes e voltados a um maior controle dos 

resultados, fazendo face ao seu compromisso social.  

Uma das atividades que requer mais transparência, devido às suas múltiplas 

ações, além do contato direto com a sociedade, é a extensão universitária. Os 

projetos de extensão dão uma maior visibilidade aos recursos públicos aplicados 

para essas atividades. 

 A Universidade Federal de Pernambuco mostra, através de suas ações, que 

está em um processo lento de transição, de acordo com as concepções de 

universidade de Silva M. já citadas anteriormente, passando da concepção 

processual para crítica reforçando as diretrizes do FORPROEX. 
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  A Universidade Pública Brasileira mostra-se convicta, afirma Nogueira 

(2000), em sua coletânea sobre as diretrizes conceituais e políticas da extensão, e 

somente a ação sistemática e interativa poderão alavancar as estruturas 

institucionais em um esforço conjunto de superação dos problemas sociais.  

 O FORPROEX vem contribuindo com o debate sobre a construção 

conceitual, e com uma política de extensão universitária que supere a visão 

assistencialista, em favor de uma extensão com função acadêmica valorizada, 

equiparadas ao ensino e à pesquisa, sem esquecer o princípio de integração 

universidade-sociedade na busca de uma perspectiva transformadora da realidade. 

 A universidade reafirma Nogueira (2000, op. cit. p.19), deve dirigir seus 

interesses e suas preocupações para as questões sociais. Para tanto, cabe-lhe 

buscar, junto à própria comunidade, subsídios que lhe permitam detectar seus 

anseios, numa postura de convivência aberta e horizontal. 

 Santos B. (2005, p.73) enfatiza que a extensão universitária vai ser, em 

futuro próximo, devidamente, valorizada pelo Estado, quando suas atividades farão 

parte dos currículos e das carreiras dos docentes universitários, reforçando o seu 

compromisso e sua responsabilidade social, como também, quando a universidade 

pública melhorar a relação com a indústria, estabelecer um intrínseco 

relacionamento com a escola pública, melhorar as condições de acesso, além de 

buscar procedimentos participativos de avaliação e rever os mecanismos internos e 

externos de democratização. 

 O pensamento Freiriano nos leva à certeza de que a extensão é um 

processo transformador, emancipatório e democrático voltado para o diálogo com a 

sociedade, respeitando os seus limites culturais. É fundamental que se continue 

refletindo sobre as palavras do Mestre quando conceitua, com propriedade, a 

extensão das Universidades Públicas Brasileiras como uma atividade que deve estar 

indissociável do ensino, da pesquisa, para que possa contribuir realmente para a 

tomada de consciência, não só da população, mas também dos atores institucionais, 

enquanto sujeitos históricos, capazes de transformar suas realidades, estimulados 

pelo poder de decisão e de controle sobre os assuntos concernentes às suas vidas 

quotidianas e profissionais.  
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CAPITULO II 

 

A PRODUÇÃO EXTENSIONISTA DA UFPE 
NO PERÍODO DE 2004 a 2009 

 

 

 Na conjuntura mundial a administração pública vive, permanentemente, em 

transformação devido às mudanças nos cenários políticos e econômicos, e, com 

isso, surge, para os diversos atores sociais, a necessidade de encontrar 

mecanismos mais adequados para conviverem com esse contexto de mudança.  

 Para Aragão (1997, p.104), a administração pública passou por diversas 

fases ao longo das décadas: a década de 30, com a expansão do aparelho de 

Estado e dos investimentos públicos; a década de 40, com o fortalecimento e o 

compromisso do Estado, e a ampliação na prestação de serviços; a década de 

50/60, mudanças e crises questionam o Estado de bem estar e, na década de 70/80, 

com a tendência neoliberal, tivemos a fase do Estado mínimo e a redução de 

estrutura administrativa para garantia da estabilidade.  

 No cenário da administração pública brasileira isso não é diferente. É preciso 

flexibilidade e adaptabilidade para trabalhar os desafios da gestão pública. Os 

gestores têm, sob sua responsabilidade, a administração de bens que pertencem à 

sociedade e pelos quais devem responder com transparência, ética e senso de 

justiça. 

 A Constituição de 1988, em seu Art. nº 37, através da Emenda 

Constitucional nº 19, tem como norteadores os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade da Administração Pública, e, com isso, 

surge um novo cidadão-cliente focado nos resultados e no controle social. 

 Matias-Pereira conceitua, no sentido amplo, a administração pública como: 

 

É todo o sistema de governo, todo o conjunto de idéias, atitudes, normas, 
processos, instituições e outras formas de conduta humana que 
determinam a forma de distribuir e de exercer a autoridade política e 
como se atendem aos interesses públicos. (MATIAS-PEREIRA, 2008, 
p.5) 
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 Afirma, ainda, o autor que, entre os principais objetivos dessa administração 

pública, estão: 

 

 Procurar obter resultados valorizados pelos cidadãos; 

 Gerar accountability; 

 Elevar as relações de trabalho; 

 Compreender e aplicar normas que identificam e  resolvem problemas, 

              buscando melhoria contínua dos processos; 

 Separar serviços e controle, criando normas que ampliam a escolha  

              do usuário; 

 Encorajar a ação coletiva; 

 Criar incentivos; 

 Definir, medir e analisar os resultados; 

 Lutar contra o nepotismo e a corrupção; 

 Definir indicadores; e 

 Flexibilizar as relações de trabalho. 

 

 A administração, por meio dos seus gestores públicos, que começa a 

convergir para um modelo de administração pública gerencial, nascida na década de 

1970 e que tomou corpo na década de 1980, implicando mudança de valores e de 

comportamentos, veio em resposta à crise do velho modelo burocrático.  

 De acordo com o mesmo autor (2008, p.9), a administração gerencial busca 

a descentralização de decisões, autonomia em recursos humanos, materiais e 

financeiros, todos voltados para a qualidade e para a produtividade da administração 

dos serviços sob a responsabilidade do Estado. 

 O processo de modernização visa contribuir para a melhoria da gestão 

pública e o sucesso está nas mãos tanto da instituição, quanto dos servidores que 

nela trabalham.  É o trabalho em equipe que vai elevar consequentemente, a 

instituição, no nosso caso, a Universidade. 

 Por isso, nasceu em 1990, pelo Governo Federal, o Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade destinado à gestão de processos, com o objetivo de 

implantar, nas instituições públicas, programas voltados para o atendimento das 

demandas da sociedade; esse Programa teve como base a Rede Nacional de 

Gestão Pública.  Em 1996, o Programa voltava-se ao sistema de gestão; em 2000, 
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para a Gestão do atendimento ao cidadão e, finalmente, em 2005, para o Programa 

Nacional de Gestão Pública e Desburocratização - GESPÚBLICA -, criada pelo 

Decreto nº 5.378/05, uma política pública, com a finalidade de contribuir para a 

melhoria da qualidade dos serviços públicos dirigidos ao cidadão. 

 A Gespública trabalha a eficiência com foco no custo, a eficácia voltada para 

os resultados e a efetividade focada no cliente, o que resulta em produtividade e, 

consequentemente, traz ganho social, isto é, cria valor para o cidadão.  

 Por isso, a gestão pública ratifica os principais eixos da administração 

pública que, de acordo com Matias-Pereira (2008, p.71), são o planejamento, a 

transparência (accountability), o controle e a responsabilidade na gestão fiscal dos 

recursos públicos e das prestação de contas. 

 Devido aos novos eixos e a um cenário de constante ebulição é que as 

universidades se viram impulsionadas a mudar seus processos, suas rotinas e 

estruturas organizacionais, que vêm acompanhadas de oportunidades, desafios e 

incertezas para se adequarem às novas demandas.  

 A nova universidade volta-se para a co-produção do conhecimento, 

aproximando o ensino, a pesquisa básica da extensão que, juntas, num processo 

complexo, trabalham na busca da qualidade acadêmica, além de indicadores 

precisos, que demonstrem uma accountability18, viabilizando a inclusão, reduzindo 

as desigualdades, minimizando os problemas socioambientais, e com isso indo ao 

encontro de uma das funções basilares da universidade: o compromisso social. 

 

É responsabilidade social o dever, a obrigação e a incumbência inerente à 
natureza institucional das IES. Obrigatoriedade de cumprir sua função 
social, e Compromisso Social é a promessa, o pacto ou acordo. 
(CRISTOVAM BURQUE, Seminário Internacional ―Universidade XXI‖, 
novembro de 2003). 

 

 

 Imbuída nesse espírito, a Universidade Federal de Pernambuco criou no 

segundo semestre de 2002, o GAPE - Grupo de Apoio ao Planejamento Estratégico 

da UFPE, através do qual apresentou o Planejamento Estratégico Institucional - PEI, 

com o objetivo de nortear a Instituição para a próxima década, visando o 

aprimoramento do planejamento estratégico, buscando contribuir para o 

desenvolvimento sustentável da Instituição. 

                   
18

  Prestação de contas - Tradução utilizada por diversos autores. 
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 Esse planejamento voltou-se para os tradicionais pilares da Instituição: 

ensino-pesquisa-extensão, além de outro não menos importante, e agora em 

evidência, a gestão que se constitui de itens como: interiorização, infra-estrutura, 

financiamento, informação e a gestão propriamente dita. 

 Nesse documento a extensão tem como metas: adequar a atual política de 

extensão às tendências de desenvolvimento social; intensificar atividades 

integradoras de ensino-pesquisa-extensão; fortalecer as oportunidades e os espaços 

de discussão, socialização de experiência, atualização de conhecimento e interação 

com a sociedade, entre outras de igual relevância. 19 

 Nesta direção este estudo mostra o desenvolvimento da produção 

extensionista, sob a responsabilidade da PROEXT, no período de 2004 a 2009, 

vem buscando trabalhar seus objetivos por meio de suas atividades com eficiência, 

eficácia e a efetividade, em favor da sociedade, no combate das desigualdades e 

no favorecimento das mudanças sociais, desafio este que tem sido constante nas 

universidades públicas brasileiras. 

 O Planejamento Plurianual - PPA da Pró-Reitoria tem como documento 

norteador o Plano Nacional de Extensão Universitária, uma construção coletiva de 

uma proposta política, aprovado durante o XIV Encontro do Fórum, em Natal/RN, em 

maio de 1998, e lançado em dezembro de 1999. 

 O Fórum de Pró-Reitores de Extensão - FORPROEX -, instância política de 

definição e articulação da política de extensão, trabalhou, intensamente, para que o 

Ministério da Educação adotasse o Plano a ser implementado pelas universidades 

públicas e com isso viabilizasse recursos financeiros para a sua execução. 

  O Plano Nacional de Extensão Universitária tem se constituído em 

importante instrumento de consolidação da extensão no âmbito das IES, 

principalmente as públicas, pois dá unidade aos programas temáticos voltados para 

as diversas políticas públicas e tem o reconhecimento dos órgãos públicos de que a 

extensão universitária é uma atividade que, definitivamente, pode contribuir para o 

processo de transformação da sociedade, tanto na transmissão do conhecimento 

quanto na busca da inclusão social.  

 Com objetivos definidos e metas voltadas para a organização da extensão 

universitária e a articulação com a sociedade, o PNEU criou uma metodologia, 

                   
19
 Planejamento Estratégico da UFPE - 2003 
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utilizando a terminologia de áreas temáticas (comunicação, cultura, direitos 

humanos, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e trabalho), objetivando dar 

unidade a todas as atividades extensionistas e, também, facilitando a sua 

sistematização, seus estudos e posteriores relatórios da produção da extensão das 

IES. 

 O Plano, na busca da padronização, classificou e definiu as ações de 

extensão em: Programas, Projetos, Cursos, Eventos, Prestação de Serviços, 

Produção e Publicação. 

 Posteriormente, em 1993, no VII Encontro Nacional, o Fórum apresentou 

uma proposta de Avaliação Nacional da Extensão Universitária. Esse documento 

tem a finalidade de definir indicadores na perspectiva de elaborar um diagnóstico da 

extensão universitária no Brasil. Essa avaliação buscava analisar as ações de 

extensão em três níveis, conforme a Coleção de Extensão Universitária (vol.3, 2001, 

p.28): 

 

 O compromisso institucional para a estruturação e efetivação das 

atividades de extensão;  

 O impacto das atividades de extensão junto aos segmentos sociais que 

são alvo ou parceiros dessa atividade; e 

 Os processos, métodos e instrumentos de avaliação das atividades de 

extensão. 

 

 Assim, o Fórum definiu, em 1997, os indicadores quantitativos das ações de 

extensão baseadas nos níveis preestabelecidos. Os principais são:  

 

o Atividades Extensionistas Realizadas;  

o Projetos de Extensão Registrados; 

o Público Beneficiado; 

o Cursos Realizados;  

o Eventos Realizados;  

o Municípios Atendidos; 

o Certificados Expedidos;  

o Número de Produtos Elaborados;  

o Contratos, Convênios Parcerias;  
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o Bolsas Concedidas;  

o Recursos Financeiros Envolvidos; e 

o Órgãos da PROEXT.20 

 

 Esse capítulo vai ao encontro dos eixos norteadores da administração 

pública quando apresenta transparências em suas ações com apresentação de 

relatórios, anuais de gestão, discussões na construção dos Planos Plurianuais, 

controle e responsabilidade fiscal dos recursos públicos, pois é uma prestação de 

contas do resultado das ações extensionistas desenvolvidas pela PROEXT, uma 

accountability que conforme Matias-Pereira é: 

 

um conjunto de mecanismos e procedimentos que induzem os dirigentes 
governamentais a prestar contas dos resultados de suas ações à 
sociedade, garantindo-se dessa forma maior nível de transparência e a 
exposição pública das políticas públicas. (MATIAS-PEREIRA, 2008, p.36) 

 

 

 Assim, baseada nesse conceito e também nos indicadores acima citados 

são apresentados os dados que se seguem coletados em fontes documentais, ou 

seja, atividades devidamente registradas na Pró-Reitoria de Extensão, no período de 

2004 a 2009. 

 

 

2.1 Atividades Extensionistas Realizadas 

 

 A PROEXT desempenha, seja com execução própria, ou por meio da 

comunidade acadêmica (Campus), todas as atividades extensionistas, classificadas 

pelo Plano Nacional de Extensão Universitária. No período analisado, foi registrado 

um total de 5.300 atividades. 

 Verifica-se que os cursos vêm em primeiro lugar com 46%, em segundo 

lugar são os eventos com 29% e em terceiro são os projetos com 19% (gráfico 5), 

seguidos pelos Programas de Rádio com 6% e pela Prestação de Serviços com 

0,2%. Entretanto, acredita-se que na Universidade o índice referente à atividade 

caracterizada como prestação de serviços seja maior do que o citado no gráfico, 

                   
20

 Indicador incluído pela PROEXT. 
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contudo os baixos números informados são aqueles registrados oficialmente na 

extensão.  

 

Gráfico 5: N° de Atividades Extensionistas Realizadas 

 

            Fonte: Pró-Reitoria de Extensão - Coordenação de Gestão da Extensão 

 

 

 A participação da comunidade acadêmica (docentes, discentes e técnicos 

administrativos) em atividades de extensão (projetos, cursos e eventos), ao longo 

dos 6 anos, evoluiu num total de 81%, isto é, de 1.594 para 2.889 (gráfico 6). 

 

Gráfico 6: N° de Participação da Comunidade Acadêmica 
                                             em Atividades Extensionistas 

 

 

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão - Coordenação de Gestão da Extensão 
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 No gráfico 6, verifica-se que houve um aumento na participação dos 

docentes em 25%, passando de 735 para 918, e um incremento de 123% (793 - 

1.771), em relação aos discentes, durante o período analisado. Vale ressaltar que os 

anos de 2006 e 2007 apresentam-se atípicos, com elevado índice de participação de 

docentes e discentes, devido ao convênio com o Governo do Estado para execução 

do Programa Emprego Jovem - Emprego Social, programa do Governo Federal, que 

prepara os jovens para o primeiro emprego. 

 Os técnicos administrativos, mesmo que suas participações não 

contabilizem em nível de progressão funcional, tiveram o maior crescimento entre as 

três categorias, isto é, 203% (66 - 200), o que reflete uma conscientização para a 

importância de sua participação em projetos de extensão, como também em cursos 

de extensão, objetivando a capacitação e qualificação, iniciativa que obedece à Lei 

nº 11.091/05 e visa contribuir para aperfeiçoar as aptidões profissionais dos 

membros da comunidade acadêmica da Universidade. 

 Os gráficos 7 e 8 mostram a variação anual em percentuais do total de 

docentes e discentes da UFPE, voltados para todas as atividades extensionistas 

(cursos, projetos, eventos). Essas vão de 46% até 40% ao ano para os docentes e 

de 3% até 6% para os discentes. 

 

Gráfico 7: N° de Participação dos Docentes em Atividades de Extensionistas 

  

 

                      Fonte: Pró-Reitoria de Extensão - Coordenação de Gestão da Extensão 
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Gráfico 8: N° de Participação dos Discentes em Atividades de Extensionistas 
 

 
                  

                     Fonte: Pró-Reitoria de Extensão - Coordenação de Gestão da Extensão 

 

 Entretanto, quando as atividades extensionistas referem-se somente aos 

projetos de extensão, os índices diminuem, mas ainda são crescentes, tanto para os 

docentes (206 - 810), equivale a 293% (gráfico 5), quanto para os discentes (771 - 

1.526) é de 98% (gráfico 9). 

 Fazendo uma análise dos dados, observa-se que, em 2004, havia em torno 

de 3 discentes (771) para cada um docente (206), com uma redução em 2009 para, 

praticamente, um docente (810) para cada discente (1.526).  

 
 

Gráfico 9: N° de Participação dos Docentes em Projetos de Extensão 
 

 

                   Fonte: Pró-Reitoria de Extensão - Coordenação de Gestão da Extensão 
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Gráfico 10: N° de Participação dos Discentes em Projetos de Extensão 
 

 
                

                   Fonte: Pró-Reitoria de Extensão - Coordenação de Gestão da Extensão 

 

2.2 Projetos Registrados 

 

 A PROEXT tem dedicado esforços na ampliação da ação que mais provoca 

transformações sociais, isto é, os projetos de extensão. Essa atividade tem 

encontrado, paulatinamente, ressonância no âmbito acadêmico, por isso observa-se 

que, ao longo do período analisado, os projetos registrados apresentaram uma 

discreta oscilação, mas ainda com um incremento satisfatório de 68% (gráfico 11). 

 

Gráfico 11: N° de Projetos de Extensão Registrados 

 

    Fonte: Pró-Reitoria de Extensão - Coordenação de Gestão da Extensão 
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2.3 Público Beneficiado X Público Atendido 

 

 Houve um crescimento de 35% em relação ao público beneficiado por 

cursos e eventos (gráfico 12). É necessário lembrar que, com relação aos cursos, 

houve um aumento em 2006, devido ao convênio com o Governo do Estado para 

execução do Programa Emprego Jovem, citado anteriormente. 

 

Gráfico 12: N° de Público Beneficiado (cursos/eventos) 

 

              Fonte: Pró-Reitoria de Extensão - Coordenação de Gestão da Extensão 

 

 

 O crescimento do número de projetos (gráfico 13) resulta, também, em 

aumento do público atendido no montante de 365%, isto é, de 87.525 para 407.160, 

de 2004-2009, totalizando 1.316.579. São os projetos de extensão que, cada vez 

mais vão ampliando seus horizontes, atuando de forma a favorecer a sociedade. 

 Dentre os projetos que mais contabilizam público, estão aqueles vinculados 

à TV e à Rádio Universitária, cuja metodologia de aferição é baseada no número de 

ouvintes. 
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Gráfico 13: N° de Público Atendido por Projetos de Extensão  

 

          Fonte: Pró-Reitoria de Extensão - Coordenação de Gestão da Extensão 

 

 

 

2.4 Cursos Realizados 

 

Uma modalidade realizada, exclusivamente, pela comunidade acadêmica é a 

dos cursos de extensão. Nesse período, realizaram-se 2.443 cursos, com um 

acréscimo de 8%. Essa atividade tem se mantido constante; apenas em 2007, houve 

um pico devido ao convênio entre a UFPE e o Governo do Estado para execução do 

Programa Emprego Jovem, citado em indicadores anteriores (gráfico 14). 

 

 

Gráfico 14: N° de Cursos de Extensão 

 

 Fonte: Pró-Reitoria de Extensão - Coordenação de Gestão da Extensão 
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2.5  Eventos Realizados 

 

Outro indicador usual da extensão é o número de eventos realizados. No caso 

da PROEXT, trabalha-se com dois tipos de eventos: promovidos, isto é, aqueles 

realizados pela Pró-Reitoria, e os eventos realizados pela comunidade acadêmica 

(campus), apoiados pela Pró-Reitoria. Vale ressaltar, em primeiro lugar, que essas 

atividades tiveram grandes oscilações com substancial decréscimo no ano de 2009. 

Uma das hipóteses apontadas para tal resultado é a do reordenamento jurídico da 

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FADE, que interferiu na gestão 

das ações. Contudo, foram realizadas 1.553 atividades ao longo de seis anos, sendo 

52% (800) executadas pela PROEXT e 48% (753) executadas pelo CAMPUS 

(gráfico 15).  

Em segundo lugar, em relação à redução das atividades promovidas pela 

PROEXT, verifica-se que ocorreram menos eventos, porém com maior número de 

participantes. Acredita-se, também, que os eventos promovidos pelo campus 

seguem a mesma linha da prestação de serviços, isto é, muitos não são registrados. 

O gráfico 15 reflete, apenas, os eventos devidamente registrados.  

 

Gráfico 15: N° de Eventos Promovidos x Eventos Apoiados 

 

 

 Fonte: Pró-Reitoria de Extensão - Coordenação de Gestão da Extensão 
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2. 6  Municípios Atendidos 

 

 A Universidade, com a criação dos dois Campi no interior do Estado, vem 

demonstrando compromisso com o desenvolvimento sustentável dos municípios 

pernambucanos, além de disseminar a produção do conhecimento construído pela 

Universidade por meio da sua comunidade acadêmica, que trabalha na articulação 

com as agências de fomento para editais conjuntos; construção de seminários por 

regiões e na estruturação de redes na construção de ações que venham fortalecer o 

municipalismo.  Por isso, no período de 2004-2009 foram 199 municípios atendidos 

significando um crescimento em torno de 620%, ao longo desses seis anos, por 

meio de projetos, contratos, convênios ou parcerias (gráfico 16). 

 

Gráfico 16: N° de Municípios Atendidos 

 

                  Fonte: Pró-Reitoria de Extensão - Coordenação de Gestão da Extensão 

   

 

2.7 Certificados Expedidos 

 

Outro índice de mensuração da produção extensionista da Pró-Reitoria é o 

número de certificados expedidos. Foram 76.780 certificados expedidos para cursos 

e eventos significando um crescimento de 58% (gráfico 17). 
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Gráfico 17: N° de Certificados Expedidos 

 

            Fonte: Pró-Reitoria de Extensão - Coordenação de Gestão da Extensão 

 

 

2.8 Produtos Produzidos 

 

Outro indicador estabelecido pelo Plano e adotado pela PROEXT é o número de 

produtos produzidos. Esse indicador envolve, principalmente, a área de 

comunicação. A Pró-Reitoria de Extensão vem trabalhando em duas frentes: a 

primeira é a de um programa rádio, criado em 2003, chamado UFPE PARA TODOS, 

que vem sendo apresentado, ininterruptamente, através da rádio AM, todas as 

sextas-feiras, às 11h. A finalidade é divulgar os projetos de extensão, entrevistando 

seus coordenadores, o corpo discente e a comunidade envolvida. De 2004 até 2009 

foram produzidos 307 programas.  

Outra atividade, também, na área de comunicação, oferecida pela PROEXT é o 

apoio quanto à confecção de material gráfico para as atividades extensionistas, por 

meio do Edital de Apoio à Divulgação das Atividades Extensionistas e do Bureau de 

Design. Em seis anos foram concedidas 678.181 peças gráficas, com um 

crescimento de 37% (gráfico 18). 
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Gráfico 18: N° de Peças Gráficas Concedidas 

 

 Fonte: Pró-Reitoria de Extensão - Coordenação de Gestão da Extensão 

  

 

Entre os produtos elaborados pelo Bureau de Design, destaca-se o novo 

Manual de Identidade Visual da Universidade Federal de Pernambuco, lançado em 

2007, que tem como finalidade a utilização da marca da Universidade em todos os 

órgãos da instituição.  O manual é uma importante ferramenta que definiu através de 

um redesign da marca da Universidade, a partir do reestudo do brasão e suas 

aplicações em todo material institucional, consolidando, assim, a identidade visual 

da UFPE. 

 Outro produto foi a retomada da Revista Estudos Universitários, periódico 

extensionista, idealizado pelo Prof. Paulo Freire, nos anos 60, com o objetivo de 

influenciar a Universidade para cultura como natureza transformada e significada 

pelo homem. Além da Revista, houve o lançamento de seis livros da Série Extensão 

selecionados por edital.  

 

 

2.9 Contratos, Convênios e Parcerias 

 

 A UFPE, por meio da PROEXT, vem procurando exercitar seu papel social, 

comprometida com o desenvolvimento sócio-econômico e cultural da sociedade 

ampliando sua articulação, desde 2004, com parcerias formais por meio de contratos 

e convênios.  O que o gráfico 19 demonstra, também, é que houve um crescimento 
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de 603% com relação às parcerias provenientes de projetos de extensão com 

instituições municipais, estaduais, além de parcerias com ONGs e Fundações. 

 

Gráfico 19: Nº de Contratos, Convênios e Parcerias 

 

      Fonte: Pró-Reitoria de Extensão – Coordenação de Gestão Organizacional 

 

 

2.10 Bolsas Concedidas 

  

 A Extensão não possui um órgão de fomento, por isso depende de editais, 

convênios com o MEC e com outras instituições governamentais; contudo, mesmo 

condicionada a recursos externos, houve um significativo aumento de 115% em 

bolsas concedidas, totalizando 1.044 (Gráfico 20). 

  Durante esses seis anos (2004-2009), os recursos vindos do Tesouro foram 

alocados em cinco tipos de bolsas: 

 

 BEX - bolsas de extensão, objetivando apoiar os projetos de extensão, 

totalizando 626; 

 Bolsas de Apoio Acadêmico, voltadas para apoiar alguns projetos da 

Pró-Reitoria, os núcleos e as cátedras, 124;  

 Bolsas BIA – 55, em parceria com a FACEPE, objetivando apoiar ao 

aluno egresso da rede pública; 

 Bolsas de Desenvolvimento Profissional que têm por finalidade dar 

oportunidade a alunos de cursos, como por exemplo: Secretariado, 
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Administração, Ciências Contábeis, Design e Turismo para atuarem em 

estágios na área administrativa, nos diversos setores da Pró-Reitoria, 150;  

 Pré-Acadêmicos, bolsa para alunos que dão aula, em diversas 

disciplinas, a alunos da Rede Pública, objetivando seus acessos ao ensino 

superior, 89.  

  

Gráfico 20: Percentual de Bolsas Concedidas 

         

                Fonte: Pró-Reitoria de Extensão - Coordenação de Gestão Organizacional 

 

  O gráfico 21 demonstra que houve uma redução nos convênios, mas, em 

compensação, as bolsas concedidas pelo Tesouro vêm crescendo, durante o 

período analisado, perfazendo um total de 2.855 bolsas concedidas, no período que 

constitui o objeto deste estudo. 

 

Gráfico 21: Evolução de Concessão de Bolsas 

           

           Fonte: Pró-Reitoria de Extensão - Coordenação de Gestão Organizacional 
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2.11 Recursos Financeiros Envolvidos 

 

 De acordo com Matias-Pereira (2008, p.43), a boa governança pública apóia 

-se em quatro princípios fundamentais: relações éticas; harmonia em todas as suas 

dimensões; transparência, utilização e prestação responsável das contas públicas. 

 O controle social, para diversos autores, é a forma como os atores sociais se 

articulam, objetivando avaliar e monitorar as políticas públicas e a accountability 

(prestação de contas); constantemente exercitados, têm a capacidade de aumentar 

a boa governança e, consequentemente, elevar a confiabilidade da sociedade no 

Estado.  

 Um dos indicadores que demandam mais atenção da sociedade são os 

recursos financeiros envolvidos nas atividades extensionistas. Por isso, a 

Administração Central da UFPE, por intermédio da PROEXT, vem buscando 

defender esses princípios, valendo-se de um planejamento estratégico que utiliza 

ferramentas e técnicas gerenciais confiáveis, objetivando melhorar o desempenho 

da Instituição e, com isso, colocar, também, a extensão universitária no mesmo 

patamar de importância do ensino e da pesquisa. 

 

 

Tabela 3: Recursos Financeiros 

  

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão - Coordenação de Gestão Organizacional 
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A tabela 3 vem demonstrar, em primeiro lugar, o crescimento dos Recursos 

Financeiros do Tesouro para a UFPE e destinados, pela administração consciente 

da importância do papel da Extensão Universitária, no montante de R$ 176.451,00, 

em 2004, passando para R$ 1.031.356,00, em 2009, significando 484%. Em 

segundo lugar, os recursos vindos de outras fontes também cresceram em torno de 

45% (R$ 1.671.654,53 para R$ 2.423.303,00), totalizando R$ 14.732.525,05 

significando 87% de aumento. 

 

 

2.12  Órgãos da PROEXT 

 

 Esse indicador não faz parte dos pré-definidos pelo Plano Nacional de 

Extensão, mas são órgãos importantes dentro da estrutura organizacional da Pró-

Reitoria, voltados para a cultura (Benfica), para a ciência (CECINE) e para a saúde 

(PROIDOSO e Memorial da Medicina) (tabela 4). 

 

 

Tabela 4: Órgãos da Pró-Reitoria de Extensão 

 

Fonte: Pró-Reitoria de Extensão - Coordenação de Gestão Organizacional 

  

 

  Em resumo, os dados apresentados mostram que a universidade, como 

órgão público, trabalha, por meio de sua comunidade acadêmica e seus gestores, 

para traduzir em números os anseios da sociedade, obtendo resultados valorizados 

pelos seus cidadãos, na busca de uma melhoria contínua, orientada para resultados, 

dos serviços públicos. 

 A  Prestação de Contas é uma das pedras angulares da  boa governança; 

por essa razão, a Universidade Federal de Pernambuco, por intermédio da 

PROEXT, busca aperfeiçoar seus mecanismos, visando contribuir no processo de 
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transformação social, além de trabalhar a gestão voltada para resultados com 

indicadores preestabelecidos focados nas necessidades atuais. 

 Ratifica-se o pensamento de Buarque (1986, p. 22), quando afirma que a 

política da universidade deve combinar o máximo de qualidade acadêmica com o 

máximo de compromisso social, o que significa criar políticas de extensão 

financeiramente viáveis, com atividades voltadas para projetos congruentes 

enraizados nas atividades de ensino e de pesquisa, com uma estrutura gerencial 

pró-ativa amparada em parcerias consistentes, na busca da valorização dos 

recursos humanos, objetivando aprofundar a dimensão pública nas Instituições de 

Ensino Superior. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISE DOS DADOS 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 A pesquisa tomou como base um trabalho denominado: Institucionalização 

da Extensão nas Universidades Públicas Brasileiras, da Coleção Extensão 

Universitária.  Trata-se de um estudo comparativo entre duas pesquisas realizadas: 

a primeira, organizada pela Comissão de Extensão Universitária, criada em 1993 

pelo MEC, através da Secretaria de Educação Superior – SESu, com o objetivo de 

elaborar programas específicos que definissem princípios, diretrizes e formas de 

fomento para a extensão nas IES, denominada O Perfil da Extensão Universitária no 

Brasil, publicada em 1995, e a segunda, intitulada Diagnóstico da Extensão 

Universitária Brasileira, publicada em 2005, produzida pela Comissão Permanente 

de Avaliação da Extensão - CPAE do FORPROEX.  

 Considerando as convergências entre as conceituações de extensão 

apontadas nesse estudo e os objetivos pretendidos neste trabalho, foi fundamentado 

a elaboração dos questionários de coleta de dados nas cinco categorias abaixo: 

  

 Conceituação de extensão universitária; 

 

 Função prioritária da extensão nas universidades; 

 

 Formas de operacionalização das ações de extensão; 

 

 Instâncias responsáveis pela política e execução da extensão 

universitária; e 

 

 Dificuldades para o desenvolvimento da extensão universitária. 
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 O questionário da pesquisa foi aplicado a todos os 2.289 docentes 

pertencentes ao quadro da UFPE, com o resultado de 153 questionários 

respondidos, perfazendo 7% do total (gráfico 22); e aos 12 Coordenadores Setoriais 

de Extensão que a partir de agora serão denominados CSE, lotados nos Centros 

Acadêmicos da mesma Instituição.  Vale ressaltar, que a escolha das duas amostras 

(docentes e coordenadores setoriais de extensão) foi de complementaridade, na 

busca de obter uma melhor compreensão do fenômeno analisado. 

 Na estruturação dos instrumentos para a coleta dos dados foram adotados 

dois tipos de questionários: o primeiro, para os docentes, de preenchimento 

eletrônico, enviado por e-mail, constituído por um mix de questões fechadas, 

dicotômicas, encadeadas e com escala ordinal de preferência. O segundo, 

formulado com questões abertas, previsto para ser aplicado, presencialmente, aos 

doze coordenadores setoriais de extensão. Entretanto a pesquisa restringiu-se a 

apenas 3 entrevistas presenciais, devido à incompatibilidade de horário e às 

atribuições dos mesmos; ao restante, equivalente a 9  coordenadores foram 

enviados e respondidos por e-mail. Vale ressaltar que o Coordenador do Centro de 

Ciências Jurídicas não enviou resposta até o fechamento da pesquisa, o que totaliza 

11 CSE. 

  

Gráfico 22: Docentes por Centro X Quantidade de Questionário Respondido 

  

 

              Fonte: elaborada pela autora 
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 A análise dos dados demonstrou que o índice em percentuais que mais se 

destacaram para mais ou para menos com relação ao retorno das respostas dos 

Centros Acadêmicos foram:  

 

 Centro de Educação – CE com 16%; 

 Centro Acadêmico do Agreste – CAA com 11%;  

  Centro Acadêmico de Vitória – CAV com 10%;  

 Centro de Ciências da Saúde – CCS com 4%; 

 Centro de Ciências Exatas e da Natureza – CCEN com 2%;  

 Centro de Ciências Jurídicas – CCJ com 1%.  

 

 Como observado, o Centro de Educação, o maior em números percentuais, 

é o que mais reflete a missão da Universidade:  

 

o ensino, aliado ao esforço de contribuir para a formulação e o 
fortalecimento do saber pedagógico, no qual a educação se qualifica 
como prática social e a pedagogia como sua reflexão e teoria 

21
.       

 

 

 O CE ainda abriga, em suas dependências, órgãos voltados para a 

elaboração de novas técnicas pedagógicas e educacionais que servem como 

campos de experimentação para diversas licenciaturas, a exemplo do Colégio de 

Aplicação, e outros programas especiais na área educacional, tais como o Centro 

Paulo Freire, o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação Popular e 

Educação de Jovens e Adultos – NUPEP, que acolhe os seguintes programas: 

Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária (PRONERA) e Programa 

Alfabetização Solidária (PAS), e o Laboratório de Ensino – LADEN. 

 Os Campi do Agreste e de Vitória também apresentam dados animadores, 

apesar de Centros jovens, inaugurados em 2006, com novos docentes e com uma 

estrutura diferenciada dos demais Centros, formados por núcleos, em substituição à 

estrutura tradicional de departamentos, vem mostrando uma maior conexão entre 

seus pares e, como consequência, maior integração entre o ensino-pesquisa-

extensão. 

                   
21

 http://www.ufpe.br/ce/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=71. Acesso em 
jan. 2010.  

http://www.ufpe.br/ce/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=71
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 Contudo, Centros considerados pela gestão como eminentemente 

extensionistas, como é o caso do CCS, devido ao alto índice de aprovação em 

projetos de extensão (45 em 2009) 22, demonstraram um baixo retorno de respostas, 

correspondente a 4%. 

 

3.1 Conceituação de Extensão Universitária 

 

 A primeira categoria do estudo comparativo buscou apreender a 

conceituação da extensão no contexto dos seus instrumentos legais e das suas 

funções. Entretanto, no presente trabalho de dissertação, a pesquisa aplicada foi 

mais além; buscou saber qual o entendimento que os docentes e os coordenadores 

setoriais de extensão têm sobre extensão, bem como buscou fazer uma análise 

sobre a política adotada no âmbito da UFPE. 

  O gráfico 23 apresenta as palavras-chaves mais utilizadas pelos docentes, 

para conceituar a extensão universitária. Observa-se que a expressão mais citada, 

com 16%, foi articulação, seguida pelas expressões comunidade, com 15%, e 

integração com 14%. Esses percentuais convergem com as funções da extensão, 

relatadas no item 3.2.  

Gráfico 23: Palavras-Chaves (quantidade de vezes que foram citadas) 
 para a Conceituação de Extensão Universitária 

 

 

                    Fonte: elaborada pela autora 

                   
22

 Dados fornecidos pela Coordenação de Gestão da Extensão - PROEXT - 2009 



 

 

105 

 Na pesquisa, as expressões mencionadas pelos docentes foram agrupadas 

seguindo os três eixos norteadores referenciados no capítulo I: o núcleo funcional, o 

núcleo acadêmico e o núcleo social.  

 Todavia, considerando que os núcleos guardam uma relação de 

complementaridade e interdependência, quanto aos elementos que perpassam a 

formação acadêmica (núcleo funcional), e aos moldes da indissociabilidade ensino-

pesquisa-extensão (núcleo acadêmico), fez-se necessário, para efeito da análise do 

conceito de extensão. A junção dos elementos conceituais relacionados em ambos 

os núcleos, no entendimento do campus, permitiu maior clareza na conceituação da 

extensão, o que, na opinião de autores como Souza (2001, p.70), não é tarefa fácil:   

 

Ela está sempre atrelada a proposições individuais, sem maiores cuidados 
com a construção teórica. Há uma variação sobre o seu entendimento, na 
dependência direta dos interlocutores que se encontram pelo caminho.  

 

  

 Para o Coordenador CSE1, a percepção mais comum da extensão ainda é a 

do assistencialismo, entretanto, afirma que: 

 
A extensão é a atividade que tem uma relação indissociável com ensino e 
pesquisa, sendo o eixo que alimenta de realidade estas duas outras 
atividades. Assim, a extensão é uma atividade acadêmica que vai ao 
encontro do diálogo com a sociedade em busca de compreender seus 
problemas e (re) elaborar seus conhecimentos à luz da realidade, e assim 
poder contribuir com o desenvolvimento da sociedade.   

 

 

 Outros Coordenadores também acreditam nesse diálogo, quando 

consideram que a extensão é uma via para troca e enriquecimento de 

conhecimentos. E concluem: 

 

É através dela que há a oportunidade de se disseminar o conhecimento 
gerado na Universidade para a sociedade e de trazer o conhecimento 
popular para a Universidade, de modo a formalizá-lo. 
 

 

 A tabela 5, constituída pelo resultado, exclusivamente, das expressões mais 

utilizadas pelos docentes, mostra que existe um equilíbrio entre os núcleos; 

entretanto, observa-se que os termos mais citados estão localizados no núcleo 
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social, demonstrando que o entendimento do Campus com relação à extensão está 

mais vinculado à sua função social. 

 

 

 Tabela 5: Eixos Norteadores  

 

 Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Outra análise que se faz necessária, a partir dos dados resultantes das 

palavras-chaves constantes na figura 8, é sobre a intercessão, constituída pelas 

diretrizes para a Extensão Universitária, definidas pelo Plano Nacional de Extensão. 

Conforme dito anteriormente, a relação entre os núcleos é de complementaridade e 

de interdependência, na formação do discente, numa perspectiva da integralidade 
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do conhecimento teórico e prático, o que não acontece se não houver a relação com 

a sociedade (troca de saberes, via de mão dupla). 

 

 

 

Figura 8: Intercessão x Eixos Norteadores 

 

 

Fonte: elaborada pela autora 
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3.2  Função Prioritária da Extensão Universitária 

  

  Uma das questões abordadas na pesquisa, através dos questionários, foi a 

função da Extensão. Para a sua identificação foram adotados os seguintes 

indicadores utilizados pela CPAE: 

 

 Articulação com a pesquisa; 

 Articulação com o ensino; 

 Articulação entre a Universidade e a sociedade; 

 O cumprimento da missão social da Universidade; 

 A promoção da interdisciplinaridade; e 

 A transmissão ou difusão do conhecimento produzido pela Universidade. 

  

 Com relação a esses indicadores, o gráfico 24 mostra que duas funções são 

apontadas, quase no mesmo patamar, como prioritárias pelos docentes: a 

articulação com a pesquisa, com 72% e a articulação com o ensino, com 70%.  

Ilustramos tal resultado com a afirmativa do Coordenador CSE7:  

 

A função da extensão é articular ensino e pesquisa, respondendo ao seu 
papel social, atuando de forma interdisciplinar, além de divulgar as ações 
desenvolvidas pela Universidade.  

 

 

 O resultado aponta que outros indicadores estão no mesmo nível de 

importância: a articulação entre a Universidade e a sociedade, com 66% e o 

cumprimento da missão social da universidade, com 64%.  Isso vai ao encontro do 

entendimento que os Coordenadores CSE11 e CSE5, respectivamente, têm sobre a 

Função da Extensão, que é: 

 

Levar o conhecimento gerado na Universidade para a sociedade, 
estimulando os nossos alunos para o desenvolvimento e o 
amadurecimento de uma consciência social; além de trabalhar para a 
melhoria da qualidade de vida, no entorno da Universidade, por meio da 
criação de oportunidades. 
 
 
Estimular a difusão do conhecimento, integrando a Universidade com a 
sociedade, contribuindo para a formação acadêmica e profissional dos 
estudantes da UFPE. 



 

 

109 

 

Gráfico 24: Respostas dos Docentes X Função da Extensão 

      

 

                 Fonte: elaborada pela autora 

 

 

 Um dos indicadores pouco referendado pelos docentes, com 19%, mas 

fortemente citado pelos Coordenadores Setoriais de Extensão, é a transmissão ou 

difusão do conhecimento produzido pela Universidade. Eles afirmam que essa troca 

de conhecimento cria e fortalece os laços de interação com a comunidade em que 

se inserem, traz ao meio acadêmico a realidade vivenciada pela sociedade e 

desperta no estudante a noção de responsabilidade social. O Coordenador CSE1 vai 

mais além ao afirmar que;   

 

É função da extensão ajudar  as classes populares a abrir caminhos e a 
fortalecer seus processos de organização social, colocando à sua 
disposição os conhecimentos e serviços que possam melhorar a qualidade 
de vida e criar condições de mudança social. 
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3.3 Formas de Operacionalização das Ações Extensionistas 

 

 A análise das formas de operacionalização das ações extensionistas foi 

baseada no modelo adotado pela Comissão Permanente de Avaliação da Extensão, 

a qual ratifica as seguintes modalidades, mencionadas no capítulo II: Programas, 

Projetos, Cursos, Eventos e Prestação de Serviços.  

 Há uma divergência quanto aos percentuais referentes às atividades de 

extensão registradas pela PROEXT, em relação às atividades mais frequentes, 

citadas nas respostas apresentadas pelos docentes. Entretanto, em ambos, a 

modalidade curso ainda é a ação mais executada pelo Campus, conforme o gráfico 

25. 

 

Gráfico 25: Atividades Extensionistas mais frequentes na visão dos Docentes 
 

 

            Fonte: elaborada pela autora 

  

 Alguns Centros apresentam maior vocação em atividades vinculadas a 

cursos, eventos e prestação de serviços, a exemplo do CAC, CIN, CCEN, CTG, 

CFCH, CCJ e CCSA; e outros estão mais voltados para projetos: CCS, CCB, CAA, 

CAV e CE.   Nessa perspectiva, afirma o Coordenador CSE6: 

 

Há muitas atividades de extensão que não são reconhecidas como 
extensão, não são sistematizadas, nem institucionalizadas, isto é, 
registradas.  

 



 

 

111 

 Tal afirmativa é referendada em fontes oficiais, como o Boletim da 

Assessoria de Comunicação da UFPE - ASCOM, no qual se observa a veiculação 

de inúmeras informações sobre cursos e eventos executados sem a anuência da 

PROEXT, ou seja, sem o registro institucional oficial de tais atividades, 

independentemente de sua condição de gratuidade ou não.   

 Atualmente, após a re-estruturação da FADE, fundação legalmente 

reconhecida para apoiar a UFPE em suas atividades de ensino-pesquisa-extensão, 

todas as atividades extensionistas que envolvem gestão de recursos são obrigadas, 

primeiramente, a ter seu registro realizado na PROEXT. Com essa normatização, já 

é possível observar um discreto aumento no número de registros de atividades, com 

tendência ao crescimento, ao longo dos anos.  

 

 

3.4  Instâncias Responsáveis pela Política e Execução da Extensão 

Universitária  

 

 Esse indicador mostra as esferas responsáveis pela decisão, coordenação, 

planejamento, execução, supervisão e avaliação das ações extensionistas. 

 Com relação à extensão, ao nível de política e decisão, a UFPE é 

constituída, em primeira instância, pelo Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa 

e Extensão - CCEPE, e, em segunda instância, pela PROEXT, formada pela 

Câmara de Extensão (instância deliberativa superior); pelos Colegiados de Direção 

(Pró-Reitora e Diretorias) e Gerencial; e pelas Coordenações Setoriais de Extensão. 

A execução das diretrizes e outras atividades ficam a cargo da PROEXT com a sua 

equipe. 

 Com relação à política de extensão, o Coordenador CSE11 afirma que ela 

tem contribuído para o amadurecimento do extensionismo na UFPE e tem 

estimulado a superação de novos desafios nas ações extensionistas. Ratifica outro 

Coordenador  CS7: 

 

A política extensionista adotada pela UFPE demonstra uma percepção 
atual do que seja extensão e sua busca ativa de estratégias para 
valorização da mesma, no âmbito da Universidade, bem como sua 
integração com a política nacional, fortalecendo as ações locais. 
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 Constatou-se que 76% dos entrevistados conhecem a política de extensão 

adotada na Universidade. Gráfico 26.  

 

 
Gráfico 26: Conhecimento sobre a Política de Extensão 

 

 
 

Fonte: elaborada pela autora 
 

  
 
 Os Centros que mais se destacaram com relação ao exercício da política 

extensionista, no âmbito da UFPE, foram o CCS e o CCB, com 90% e 88%, 

respectivamente, conforme o gráfico 27. No entanto, os Centros direcionados para 

as áreas de ciências exatas e de engenharia foram os que mais se destacaram pelo 

seu desconhecimento. São eles:  

 

 O Centro de Informática - CIN com 100%; 

 O Centro de Tecnologia e Geociências - CTG com 53%; e 

 O Centro de Ciências Exatas e da Natureza com 50%. 
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Gráfico 27: Centros X Conhecimento sobre a Política de Extensão 

 

 

                     Fonte: elaborada pela autora 

 

 

 Outra questão analisada foi à avaliação dada pelos docentes à política de 

extensão adotada pela UFPE. Pode-se observar que a Universidade vem dando 

continuidade à valorização da extensão: além do crescimento em 484% de recursos 

financeiros distribuídos em editais, bolsas e apoios aos núcleos e cátedras, 

discriminados no capitulo II, a administração, por intermédio do Conselho 

Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão - CCEPE aprovou, em Resolução de 

04/2008, a pontuação para a distribuição de alocação de vagas para docentes nos 

departamentos, nos quais a extensão tem um peso de 1 a 3  na progressão 

horizontal e vertical do docente. Essas ações são corroboradas pelos 

Coordenadores CSE4 e CSE6: 

 

 

Nos últimos anos, verificou-se um incremento na política de extensão da 
UFPE, desde o planejamento orçamentário até ao apoio ao 
desenvolvimento de projeto de extensão. Essa política busca fortalecer o 
ensino-pesquisa-extensão. Apesar do notório apoio institucional às 
atividades extensionistas, necessita-se de um Órgão Financiador Nacional 
e, a meu ver, a Instituição pode contribuir de forma significativa para 
alcançar este objetivo.  
 
Tenho acompanhado a política de extensão na Universidade, há mais de 
10 anos, e uma das coisas que a gente tem notado, é que mesmo com a 
mudança dos dirigentes tem havido certa continuidade, mesmo que as 
ações tenham mudado. Houve discussões acirradas no Centro sobre 
critérios para concurso e sobre a pontuação da extensão, pois muitos 
acham que devem priorizar a pesquisa. Como se não pudéssemos fazer as 
duas coisas. 
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 Nas respostas recebidas, conforme o gráfico 28 fica evidenciado que: 

 

 8% do total dos docentes (12) consideram ótima a política de extensão. 

Centros com maiores percentuais foram; CCS 12%, CCB 12% e CE 11%; 

 48% dos docentes (73) classificam como boa. Neste item os que mais 

pontuaram foram: CAC - CCS 60%, CCB 59%. (gráfico 29) 

 22% dos docentes atribuíram a classificação regular. Os centros foram: 

CCSA 43%, CTG 35%, CAA 40%. 

 

Gráfico 28: Nº de Docentes X Avaliação da Política de Extensão na UFPE 

 

 

                      Fonte: elaborada pela autora 

 

 

Gráfico 29: Nº  de Docentes por Centro  X Avaliação: ÓTIMO – BOM 

                               

 

                  Fonte: elaborada pela autora 
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 O grupo de Centros que chama atenção, nesse item analisado, é aquele 

formado pelas categorias: RUIM e INDIFERENTE, conforme o gráfico 30. O CIN 

revela-se constante nas duas categorias, com 25% em cada uma. Ainda se encontra 

na categoria RUIM o CCSA, com 14%.  Os docentes indiferentes à política 

extensionista estão lotados, principalmente, no CCEN, com 100%, o CE, ainda com 

26% e o CFCH, com 25%. Constata-se, mais uma vez, que a atividade extensionista 

ainda não foi integrada à formação acadêmica, na área de ciências exatas.  

 

 

Gráfico 30: Centros X Avaliação REGULAR - RUIM - INDIFERENTE 

                             

 

                       Fonte: elaborada pela autora 

 
 
 
 Esses indicadores são ratificados pela Coordenação CSE6, ao afirmar que: 
 
 

De modo geral, não há um distanciamento do que se discute no Brasil 
com o que a UFPE faz, mas é preciso fazer mais ações, tais como 
sensibilizar os docentes e os discentes. Muitos alunos não sabem o que 
é extensão. Falta mais informação e sensibilização para as atividades de 
extensão e isso precisa ser configurado como uma política da extensão e 
os coordenadores setoriais de extensão têm que estar abertos para isso. 

 

 

 A Pró-Reitoria de Extensão, destaca o Coordenador CSE5, tem procurado 

estimular a participação dos docentes, técnicos e discentes em atividades de 

extensão. Todavia, mesmo com essa política de estímulo ainda existe uma cultura, 
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no meio acadêmico, de que extensão é uma atividade de menor importância. 

Conforme afirma o Coordenador CSE 1: 

 

 Apesar do esforço envidado em promover mudanças, no que diz 
respeito à implementação da extensão. O que dificulta é a estruturação 
da Universidade, que contribui para aumentar essa percepção social 
equivocada, desde a avaliação docente até aos recursos destinados para 
esta atividade, como bolsas e apoios a projetos.  

 
 

 E finaliza: 
 

No entanto, essa mudança de percepção não ocorre tão rapidamente e 
exige um trabalho consistente destas 3 Pró-Reitorias (PROACAD, 
PROPESQ, PROEXT), mais fortemente, e das outras (PROPLAN e  
PROGEST) também de maneira indireta, para demonstrar, por meio de 
atividades integradas, que esse tripé pode se transformar numa base 
única.  

 
 
 A última questão referente à política de extensão é alusiva à identificação 

dos seus instrumentos legais. Foram apresentados aos docentes todos os 

instrumentos utilizados na Universidade, objetivando conferir se eles realmente  

conhecem tais ferramentais institucionais que normatizam a extensão. 

  

Gráfico  31: Quantidade de instrumentos citados pelos Docentes X Instrumentos legais 

                        

 

                             Fonte: elaborada pela autora 
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 Sem surpresas, os editais, com 76%, e as resoluções, com 44%, foram os 

mais citados, contudo, mesmo tendo um índice elevado de 76% de resposta positiva 

em relação ao conhecimento sobre a política de extensão, no âmbito da UFPE, 

verifica-se que muitos docentes não conhecem os instrumentos normativos 

utilizados na extensão, pois, dos sete itens mencionados, três não se enquadram 

dentre os instrumentos extensionistas, que são: o regimento, os estatutos e as 

portarias; mesmo assim, estes foram citados e tiveram percentuais consideráveis de 

26%, 15% e 18%, respectivamente. 

 Diante de tais resultados, cabe à PROEXT trabalhar mais na divulgação dos 

instrumentos normativos, através de sua home page, e na elaboração de material 

gráfico para ampla distribuição, de modo que essas ferramentas  possam contribuir 

para facilitar a compreensão e a sua utilização no cotidiano da comunidade 

acadêmica da UFPE.  

 
 
 

3.5 Facilitadores e Dificultadores para o Exercício das Atividades 

Extensionistas 

 

 A pesquisa buscou identificar, através dos questionários, não só os 

elementos dificultadores como também os elementos facilitadores para o exercício 

das atividades extensionistas, com o objetivo de relacionar os caminhos já 

percorridos à agregação de valor para a difusão da Extensão. 

 Com relação ao item facilitadores, este foi aplicado apenas aos 

Coordenadores Setoriais de Extensão, enquanto o item dificultadores foi aplicado 

aos dois grupos analisados. Para o Coordenador CSE4, os elementos facilitadores 

dessa política extensionista estão: 

 

 na gestão universitária, no reconhecimento do perfil de professores 
voltados para as atividades de extensão e, finalmente, na tentativa de 
valorização e reconhecimento de tais atividades no Regime de 
Pontuação das atividades docentes. 

 

 

 Objetivando consolidar a cultura extensionista no âmbito da UFPE, a 

administração central criou as Coordenações Setoriais de Extensão, ligadas 
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diretamente às diretorias dos Centros Acadêmicos. Posteriormente, para fortalecer, 

ainda mais, a extensão foi estimulada a criação de representantes setoriais de 

extensão em cada departamento e órgão suplementar.  

 Essa composição estrutural das Coordenações Setoriais contribuiu, na visão 

do Coordenador CSE6, para o desenvolvimento da extensão, no entanto, conforme 

afirma: 

 

O que acontece é que, novamente, vemos que os participantes do 
Conselho não têm uma perspectiva de extensão, valorizando a dimensão 
de extensão. Há uma intenção por parte dos dirigentes, mas há ainda um 
caminho muito longo para percorrer, para a sua sensibilização. 

  

 

 Outra iniciativa foram as Disciplinas Eletivas Projeto de Extensão, com carga 

horária de 60 horas e 4 créditos. O estudante participante de quaisquer projetos de 

extensão (sem bolsa) poderá computar no seu histórico escolar os créditos e a carga 

horária utilizada, desde que o docente-orientador proceda ao registro do Projeto-

Disciplina na Coordenação Setorial e no Curso de Graduação. O Coordenador 

CSE11 reforça que, para que essa estrutura seja ampliada, o ideal seria: 

 

Criar, em todos os cursos, uma disciplina eletiva Projeto de Extensão que 
abrigue um projeto a ser desenvolvido junto à sociedade, utilizando os 
conhecimentos adquiridos no curso. 

  

 

 Outro ponto elencado, quanto ao item facilitadores, pelas Coordenações 

Setoriais, é a aplicação de recursos financeiros da UFPE que, conforme citado no 

item 3.4., deveria ser expandida, a fim de se ampliar o número de editais internos, 

bem como os editais externos, por meio de agências de fomento e de órgãos 

federais, o que significa melhorar o suporte para o crescimento das atividades que 

aproximam e valorizam a extensão como atividade fundamental para o exercício do 

ensino e da pesquisa. Favorecer uma política de extensão mais abrangente, reforça 

o Coordenador CSE3, é: 

 

 
Favorecer a criatividade de docentes e estudantes no que diz respeito à 
produção de projetos, cuja natureza está bastante ligada à realidade social 
das comunidades em que se desenvolvem. 
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 Finalizando, entre os elementos facilitadores, indicado pelo grupo analisado, 

está o trabalho que a PROEXT realiza, por meio de sua equipe, conforme o 

depoimento do Coordenador  CSE2: 

 
De uma maneira geral, o apoio que a PROEXT tem dado às Coordenações 
Setoriais nesses últimos anos é fantástico. A equipe da PROEXT, na hora 
que a gente precisa, consegue resolver. Excelentes profissionais, 
competentes, em todos os setores.  

 

 

 Quanto ao quesito dificultadores, alguns Coordenadores Setoriais apontam 

como fator cultural, introjetado pelos docentes, a idéia de que a extensão é uma 

atividade menor, um apêndice com pouco significado em meio às atividades 

acadêmicas, por isso os critérios de avaliação institucional dão menos pontuação à 

extensão.  O Coordenador CSE6 vai mais além, ao afirmar que se trata de uma 

questão ideológica, isto é: 

 

Se você faz extensão, não tem capacidade de pesquisar. Isso é 
reforçado ainda hoje por alguns professores. Aqueles que não têm 
doutorado, aí fazem extensão. O professor que está na pós-graduação 
não quer fazer extensão. 

 

 

 Outro entrave que fortalece esse fator cultural, conforme afirma o 

Coordenador CSE7, 

 

É o grande número de profissionais "antigos", ou seja, aqueles que ainda 
não incorporaram ao seu cotidiano a necessidade de registrar as ações 
desenvolvidas; com o REUNI esse cenário está mudando, radicalmente, e, 
também, com a renovação do quadro docente e técnico-administrativo. 

 

 

 A pesquisa evidenciou, em 45% das respostas, que a carga horária é, para o 

corpo docente da UFPE, o maior elemento dificultador, seguido da limitação de 

pessoal, com 34%. Outros elementos dificultadores são: a limitação de bolsa, a infra-

estrutura (espaço, transporte, equipamento), com 33%, e os recursos financeiros, 

com 30%, conforme o gráfico 32. 
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Gráfico 32: Docentes X Dificuldades para o Exercício das Atividades Extensionistas 

                               

 

 

          Fonte: elaborada pela autora 

 

 As Coordenações Setoriais também apontam a sobrecarga de trabalho 

como o maior obstáculo para a ampliação das atividades extensionistas. Os 

professores são assoberbados, ratifica o Coordenador CSE10: 

 

O docente tem que ser polivalente, uma vez que tem no seu cotidiano o 
ensino, a pesquisa, as atividades burocráticas, além das exigências de 
órgãos como CAPES e CNPQ para a publicação de artigos e livros.  

 

 

 Tal depoimento é corroborado por Botomé quando afirma: 
 

Um profissional de Universidade (chamado professor universitário), 
nesse contexto, precisa ser um múltiplo profissional. Ele precisa ser 
técnico e especialista em um campo de trabalho. Mas ele também 
precisa ser competente para ser um pesquisador ou cientista em uma 
área do conhecimento. Ele precisa ser um professor de nível superior 
capaz de ensinar e preparar profissionais para realizar as tarefas mais 
exigentes e complexas da sociedade. Além disso, estar apto para ser um 
administrador, pois ao longo de sua carreira, pode assumir chefias de 
cursos, departamentos e projetos de pesquisas e de ensino. (BOTOMÉ, 
1996, p.27) 
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 Existem dificuldades comuns a todos, como é o caso da participação dos 

representantes de extensão dos Departamentos, pois há Centros que, ainda hoje, 

não  possuem esse tipo de representação. É o caso do CE, que, mesmo tendo uma 

diretoria que vê com simpatia a extensão e tem uma visão aberta, até hoje, não 

conseguiu sensibilizar os chefes de seus departamentos e seus colaboradores a se 

engajarem nessa luta.  

 Em alguns Centros, os Coordenadores Setoriais sentem dificuldade em 

trabalhar com esses docentes, pois, segundo afirmam, seus comprometimentos são 

pontuais, eles não têm, no seu exercício acadêmico, a prática de estabelecer um 

canal com a extensão; geralmente, é preciso fazer ―um trabalho corpo a corpo”  para 

conseguir a adesão.  

 Outros impasses são mais específicos, como é o caso de Centros com os 

três turnos de funcionamento. Os Coordenadores Setoriais geralmente estão no 

horário diurno, devido às suas atribuições como docente e, por isso, não conseguem 

atender a demanda noturna.  

 A última pergunta do questionário, feita exclusivamente aos Coordenadores 

Setoriais, foi sobre o Artigo 207 da Constituição Federal, referente ao princípio de 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão e sua prática em seu 

cotidiano. As respostas obtidas foram diversificadas. Sobre esse Artigo 207 o 

Coordenador CSE 12 se posicionou, dizendo que: 

 

O Artigo 207 não trata de disciplinas. As universidades gozam de 
autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 
patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, mas sem uma obrigatoriedade das atividades da 
Universidade. 

 
 

 Outros concordam com o Artigo 207, e trabalham em suas disciplinas para 

que isso ocorra, como o faz o Coordenador CSE7, por acreditar ser este o melhor 

caminho no processo de ensino-aprendizagem e na formação do futuro profissional. 

Devido também às suas características, as atividades de extensão podem estar 

associadas aos conteúdos programáticos. Entretanto, nas disciplinas obrigatórias 

não há como fazer, como reforça o Coordenador CSE6: 
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A nossa estrutura acadêmica não possibilita a prática extensionista. É tudo 
tão amarrado na disciplina que fica difícil incluir outra atividade. Tudo é 
muito teórico.  
 

 
 Nessa linha de pensamento, o Coordenador CSE5 também enfatiza: 
  

Tem disciplinas que é mais difícil abordar tópicos relacionados à extensão 
(ou realizar atividades de extensão), pois, os conteúdos programáticos são 
específicos e extensos. De forma geral, nessas disciplinas mais 
específicas, podemos abordar a pesquisa realizada na área da disciplina, 
ou seja, a relação ensino/pesquisa. Podemos também, de forma mais 
geral, destacar os avanços científicos e o impacto dessas novas 
descobertas, que envolveriam a divulgação científica, mas não sei se essa 
discussão poderia ser considerada como extensionista.  

 
  

 E continua: 

 

 Além do currículo ―engessado‖ ou ―superado‖, o número de alunos por 
turma dificulta novas atividades. Nossas turmas são grandes. A turma 
menor que tenho é de 50 alunos. Então é muito difícil realizar uma 
atividade no âmbito de uma disciplina.  

  

 

 O Coordenador CSE8 enfatiza a falta de valorização da extensão no âmbito 

da UFPE, ao afirmar que a extensão não é percebida no mesmo patamar de valor 

da pesquisa e do ensino, e continua: 

 

Ainda existe, em alguns segmentos da Universidade, uma política de 
supervalorização de atividades de pesquisa pura, sem que esta reflita, 
nas atividades extensionistas, a formação do cidadão com 
responsabilidade político-social.  

 

 

 Essa pesquisa buscou mostrar a UFPE por meio da Extensão Universitária, 

com seus conceitos, seus conflitos, sua diversidade e, principalmente, a sua 

produção. As duas categorias analisadas, os Docentes e os Coordenadores 

Setoriais da UFPE, evidenciaram que: 

 

 Os Docentes e os Coordenadores Setoriais de Extensão atribuem à extensão 

o mesmo nível de importância, todavia, em relação aos Docentes, essa 

afirmação não condiz com a realidade, basta observar os percentuais 

apresentados (2.289 - 7%), os quais demonstram pouca disponibilidade, por 



 

 

123 

parte dos docentes, em atender à solicitação para  responder ao questionário 

da presente pesquisa, nem mesmo na modalidade de formulário on-line. Os 

Coordenadores Setoriais de Extensão, na grande maioria, apesar do seu 

empenho, também encontra, no excesso de atribuições e na falta de 

participação dos seus pares, um desestímulo contínuo; 

 A política extensionista da UFPE tem visibilidade, mas não é valorizada a 

ponto de ser exercida, como é de se esperar; isso é constatado através do 

número de registros feitos, que se apresentam aquém do dado real;  

 Os docentes têm conhecimento de que a função da Extensão é a sua 

articulação com a pesquisa e o ensino. Entretanto, na prática, isso não 

funciona com frequencia, pois, como já foi enunciado, são poucos os projetos 

registrados que fazem essa integração. Além disso, a estrutura estanque em 

departamentos cria um isolamento em seu entorno, dificultando a realização 

dessa articulação. Os Coordenadores Setoriais, enquanto professores, 

procuram dar o exemplo, mas deixam claro que encontram, no seu percurso 

como extensionistas, esse elemento dificultador; 

 O conceito de indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão é compreendido 

pelas duas categorias, todavia, os entraves, tais como rigidez curricular e 

quantidade de discentes, contribuem negativamente para o exercício pleno 

da extensão;    

 Mesmo existindo os elementos facilitadores, os elementos dificultadores 

apresentam-se em maior número quanto à prática das ações extensionistas, 

nas quais a carga horária, para os dois grupos analisados, é o maior 

obstáculo para o seu exercício; 

 O entendimento do conceito de extensão, na visão dos docentes e dos 

Coordenadores Setoriais de Extensão, através das palavras-chaves e dos 

eixos norteadores, é de complementaridade: de um lado, o saber acadêmico 

por meio do ensino e da pesquisa, e, do outro, o compromisso social da 

Universidade, ambos conectados, objetivando produzir conhecimento e 

torná-lo acessível à Sociedade. 
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CAPÍTULO IV 

PROPOSIÇÕES PARA  
A EXTENSÃO DA UFPE 
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CAPÍTULO IV 
 

PROPOSIÇÕES PARA A EXTENSÃO DA UFPE 

 

 A partir da década de 1980, a Extensão Universitária é um tema 

indispensável nas discussões, no meio acadêmico. Delimitá-la não é tarefa fácil, é 

um desafio de mais de duas décadas devido à sua constante ebulição que, mesmo 

no contexto da pluralidade das IES, vêm trabalhando novos objetivos com vistas às 

políticas integrativas. Essas discussões sobre extensão levam, basicamente, a tratar 

a relação universidade/sociedade, onde repensá-la enquanto atividade acadêmica 

significa colocá-la ao lado do ensino e da pesquisa, na construção de uma cadeia de 

produção e difusão do conhecimento. Conforme Souza M. a vida universitária 

 

Vive numa fértil simbiose com o social: a sociedade a necessitar da 
realimentação acadêmica e a universidade, por sua vez, a precisar do 
feedback para a sobrevivência e eficácia de seus programas de pesquisa 
e ensino. (SOUZA M., 1986, p.11) 

 

 

 Os debates construtivos, exigindo das instituições articulações internas e 

externas, estão focados em metas com vistas à perspectiva de futuro como: marco 

legal, indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, flexibilização curricular, sistema 

de informações único, financiamento, indicadores e avaliação da extensão para que 

estas possam contribuir para a integração das funções básicas e indissociáveis da 

universidade: a Função Acadêmica e a Função Social. 

 Fazer Extensão no século XXI não é só integralizar essas duas funções é 

também cultivar uma relação de parceria com a sociedade, buscando contribuir no 

processo organizativo de forma a amenizar as desigualdades sociais, econômicas e 

políticas ratificando os valores democráticos e éticos na formação dos indivíduos. 
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4.1 Extensão Universitária: Distância entre o  Texto Legal e a Prática 

 
 
 A legislação voltada para Extensão foi iniciada pelo Decreto-Lei nº 19.851 e 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 4.024 ambos centrados na 

modalidade de transmissão de conhecimento e assistência através de cursos, 

eventos e serviços. Em seguida, a sua obrigatoriedade veio pela Reforma 

Universitária (Lei nº 5.540), e em 1988 chega com o princípio de indissociabilidade 

ensino-pesquisa-extensão por meio do Art. 207 da Constituição Federal.  

 A LDB nº 9.394, de 1996, confirma a Extensão como a promoção aberta à 

participação da população, visando à difusão das conquistas e dos benefícios 

resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 

instituição. Assim, com marco legal da extensão renovado e ampliado, constata-se 

uma evolução do conceito da extensão que chega como assistencialismo e passa a 

se preocupar com o viés acadêmico e a sua indissociabilidade com o ensino e a 

pesquisa. 

 Entretanto, em seu Art. 53, a LDB afirma que compete às universidades, no 

exercício de sua autonomia, determinar os currículos de seus cursos e programas. 

Desse modo, passa a responsabilidade para a gestão local que se vê obrigada a 

costurar um diálogo interno e fazer um trabalho de convencimento para que haja, 

realmente, a integração do famoso tripé da Extensão que, conforme Jezine: 

 

é parte orgânica do currículo na formação de educadores e profissionais, 
pois a partir de sua dinâmica social se dá a produção das relações 
interdisciplinares entre as práticas de ensino e pesquisa, caracterizando-se 
como elo de integração do pensar e fazer, da relação teoria-prática na 
produção do conhecimento. (JEZINE, 2004, p.1) 

 

 

 Com essa mobilidade legal, os currículos universitários passam a ser 

diversificados entre os cursos de uma mesma universidade. O MEC poderia avançar 

contribuindo na definição de algumas normas ou estruturas que fomentassem a 

uniformização dessas grades no que diz respeito à indissociabilidade, segundo as 

quais os departamentos que realmente fizessem a sua aplicação teriam alguns 

benefícios em detrimento de outros que continuassem com seus currículos 

engessados.   
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 Essas mudanças curriculares vêm acontecendo na UFPE, de forma lenta e 

gradual. A Universidade busca reduzir de 7% para 2% a evasão e de 58,4% para 

20% a retenção escolar23, e acredita-se que com a ajuda do REUNI esse quadro 

poderá ser revertido.  

 Um dos Cursos de Graduação que se destacou nas mudanças curriculares, 

numa perspectiva da flexibilização foi o curso de Bacharelado em Design, criado em 

2004 com uma profunda reformulação curricular objetivando dar uma maior 

liberdade e autonomia do educando em sua formação acadêmica 24. O currículo de 

Design é formado por 3 componentes curriculares: os obrigatórios, os eletivos do 

perfil (24 Grupos de Estudo dos quatro eixos de formação: Design & Sociedade, 

Design & Tecnologia, Design & Estética e Design & Ciência) e os eletivos livres.25 

 Os Centros mais recentes, como o CAA e CAV são constituídos por Núcleos 

em substituição ao tradicional modelo de Departamentos. No caso do CAA - Núcleo 

de Design, Núcleo de Gestão (Administração e Economia) Núcleo de Formação 

Docente (Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura em Educação 

Intercultural, Química, Física e Matemática)  e o Núcleo de Tecnologia (Engenharia 

Civil e da Produção); e o CAV - Núcleos de Enfermagem, Nutrição, Licenciatura em 

Ciências Biológicas, Educação Física. Tal estrutura vem permitindo a ambos maior 

aproximação entre os docentes e discentes, principalmente em projetos integrados 

na área de extensão.  

 O REUNI26 veio acelerar esse processo de melhoria na qualidade do ensino, 

pois entre suas dimensões estão a reestruturação acadêmico-curricular, a 

renovação pedagógica e o compromisso social da Instituição. 

  A PROACAD, à frente do REUNI, como também por meio do Programa de 

Melhoria dos Cursos de Graduação27, está engajada nessa luta que tem no PPPI, 

um levantamento do diagnóstico de potencialidades e fragilidade na UFPE28, um 

instrumento para definir as diretrizes de funcionamento da universidade como 

                   
23

 Dados citados na apresentação do Projeto de Reestruturação e Expansão da UFPE. 

http://www.ufpe.br/proacad/images/Reuni/apres_mar_2008_reuni_diretores_centro.pdf. Acesso em 03 
mar-2010. 
24

 http://www.ufpe.br/design/index.php?option=com_content&view=article&id=283&Itemid=233. 
Acesso em 18 agosto-2010 
25

 http://design-ufpe.blogspot.com/- Acesso em 18 agosto -2010 
26
 Projeto de Reestruturação  e Expansão das Universidade Públicas Federais 

27
 http://www.ufpe.br/proacad/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=145. Acesso 

em 05 agosto/2010. 
28

 http://www.ufpe.br/proacad/images/Projetos_Institucionais/pppi.pdf.Acesso em 03 de julho/2010 

http://www.ufpe.br/designcaa/
http://www.ufpe.br/designcaa/
http://www.ufpe.br/pedagogiacaa
http://www.ufpe.br/proacad/index.php?option=com_content&view=article&id=167&Itemid=138
http://www.ufpe.br/proacad/images/Reuni/apres_mar_2008_reuni_diretores_centro.pdf
http://www.ufpe.br/design/index.php?option=com_content&view=article&id=283&Itemid=233
http://design-ufpe.blogspot.com/-
http://www.ufpe.br/proacad/index.php?option=com_content&view=article&id
http://www.ufpe.br/proacad/images/Projetos_Institucionais/pppi.pdf
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instituição, explicitando a identidade institucional que se reflete nas atividades 

acadêmicas. 

 Outro dispositivo legal importante para a Extensão foi o Plano Nacional de 

Educação, Lei nº 10172, em 2001, o qual estabelece que no mínimo, 10% do total 

de créditos exigidos para a graduação no ensino superior no País sejam reservados 

para a atuação dos alunos em ações extensionistas. Esse Plano, no dizer de 

Nogueira reafirma a Extensão: 

 

Como um processo definido e efetivado em função das exigências da 
realidade, indispensável na formação do aluno, na qualificação do 
professor e no intercâmbio com a sociedade, o que implica em relações 
multi, inter ou transdisciplinar e inter-profissional. (NOGUEIRA, 2000, 
p.121) 

 

 

 Entretanto, até hoje, as universidades têm dificuldades em sua 

implementação e, por essa razão, em articulação com a PROEXT, a PROACAD, 

seguindo a linha de incentivo à prática extensionista nos cursos de graduação criou, 

em 2002, uma disciplina eletiva institucional denominada Projeto de Extensão, que 

até agora tem demonstrado ser um paliativo instrumento com pouca receptividade 

junto aos docentes. Demo (2009) propõe, em seu artigo O Desafio Educativo, um 

ordenamento curricular que poderia ser executado pela modalidade projeto de 

extensão (grifo nosso), sugerindo que: 

 

 As universidades adotem em todo o semestre pelo menos uma disciplina   

    que venha da prática;   

 Reserve um ano para o exercício profissional stricto sensu, para que o  

    aluno assuma o desempenho profissional de maneira mais íntegra  

   possível;  

 Durante esse ano possa elaborar sua monografia teorizada nas bases  

    do exercício profissional, significando a confluência entre a capacidade 

    de formular e de intervir. 

  

 

 



 

 

129 

 Alguns indicadores, já citados na dissertação, comprovam, também, o 

distanciamento entre o legal e a prática no aspecto da indissociabilidade; entre eles, 

destaca-se o percentual dos docentes em relação à comunidade acadêmica em 

2009: de 2.289 docentes, 40%, isto é 918 estão envolvidos em Extensão. No caso 

do alunado, o percentual cai para 6%, o que significa 1.771 envolvidos em atividades 

extensionistas. Como também o percentual de 7% dos questionários respondidos, 

da presente pesquisa, enviados aos 2.289 docentes, revelam em princípio, falta de 

interesse pelo tema.  

 Além disso, constatou-se que as atividades mais absorvidas pela 

comunidade acadêmica são os cursos, os eventos e posteriormente os projetos de 

extensão , o que pode significar que os docentes da UFPE estão voltados, em sua 

grande maioria, para a prestação de serviços. A modalidade projetos, devido aos 

vários aspectos dificultadores citados, ainda não tem o status merecido de 

interventora na realidade cotidiana da região. Para Silva e Speller  essa visão é uma 

nova concepção de educação e de conhecimento e concluem : 

 

Uma nova formação, onde o conhecimento ganhe uma dimensão de 
totalidade, complexidade, inter-relacionamento e forte contextualização na 
realidade, onde teoria e prática percam as fronteiras, sem tornarem-se 
excludentes, sem que pretendam ser mera comprovação uma da outra. 
( SILVA; SPELLER, 1999, p.229-249) 
 

 

 Os caminhos de solução, nessa área, devem caracterizar-se pela sua 

abrangência, pela largueza de horizontes e, ao mesmo tempo, pelo espírito de 

unidade e de síntese. Com isso ratifica-se Toaldo quando afirma que: 

 

É preciso conciliar a teoria e a prática, na formação humana e 
profissional, unindo-as numa síntese superior capaz de satisfazer ao 
indivíduo-educando como à sociedade. Em outros termos, os caminhos 
que podem conduzir a uma aproximação do ideal em consonância com 
as diretrizes da educação moderna [...] a formação humana e a formação 
profissional caracterizada pela teoria e pela prática poderá educar o 
homem inteiro e o profissional completo. (TOALDO, 1977, p.69 

 

 

 É fundamental que a UFPE retome esse caminho, por meio de um projeto 

político que invista na construção da renovação pedagógica, para que a Extensão 

Universitária possa entrar pela porta da frente em suas grades curriculares e 
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consequentemente em seus departamentos, e possa assumir, em definitivo, um 

local de destaque no cenário universitário. O REUNI pode se constituir numa 

ferramenta facilitadora desse processo. 

 

 

4.2 Extensão Universitária: Perspectiva de Futuro 

 

 O Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras vem buscando criar políticas integrativas que reflitam tanto o 

compromisso das universidades na transformação da sociedade quanto a 

construção de uma nova institucionalidade da Extensão Universitária Brasileira. 

 É imprescindível atualizar a Política Nacional de Extensão para as 

universidades, pois é através da sua consolidação que a extensão conquistará o 

reconhecimento, por parte do poder público e da sociedade, como uma atividade 

acadêmica que interfere, de modo efetivo, na formação do discente, na qualificação 

do docente e na solução dos grandes problemas sociais. O Fórum enfatiza essa 

necessidade de atualização voltada para: 

 

 As linhas de reconceituação de Extensão; 

 A atualização do seu contexto sociocultural;  

 A curricularização; 

 Um espaço privilegiado dentro da estrutura do MEC;  

 O monitoramento dos indicadores e avaliação da extensão; e 

 Fortalecimento do debate nas questões de financiamento na matriz 

orçamentária governamental. 

 

 O XXIV FORPROEX-NE, ocorrido em 2010, em Recife, reuniu os 

presidentes dos Fóruns de Graduação, Pesquisa e Planejamento (FORGRAD, 

FORPROP e FORPLAD) objetivando discutir em conjunto a construção de agenda e 

ações voltadas à redução das assimetrias sociais do país, principalmente na Região 

Norte-Nordeste. Esse passo demonstra que a administração central está consciente 

da importância da integração, isto é, da indissociabilidade da extensão 

(FORPROEX) com a pesquisa (FORPROP), com o planejamento (FOPLAD) voltado 
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para a definição de orçamento, indicadores e avaliação; e, principalmente, com o 

ensino (FORGRAD) por meio da flexibilização curricular, de um novo diálogo 

interdisciplinar, de um redimensionamento dos tempos e dos espaços de formação, 

das práticas vigentes de ensino, de pesquisa e de extensão, e de uma política 

universitária própria. 

 Institucionalizar a Extensão não é só buscar parceiros externos dentro dos 

Órgãos Governamentais objetivando resultados concretos; é, sobretudo, chegar de 

forma definitiva e produtiva às várias instâncias (colegiados de cursos, conselhos 

departamentais ou diretórios acadêmicos) dentro da universidade, de forma a 

reconhecê-la como parte de um todo, reafirmando institucionalmente a sua visão 

sistêmica de educação. 

 Com a Política Nacional de Extensão vêm as suas diretrizes, já citadas no 

capítulo IV, pautada nos quatro eixos: interação dialógica; impacto e transformação; 

interdisciplinaridade e indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, por meio dos 

quais buscam superar as três crises das universidades públicas apontadas por 

Boaventura Santos (2005, p.8): a perda da hegemonia e perda da legitimidade social 

e a dificuldade do novo projeto institucional da Universidade. 

 O primeiro eixo - a interação dialógica é a via de mão dupla, acadêmico 

versus popular onde todos ganham: a universidade e a sociedade, onde existem 

metodologias participativas no favorecimento da democratização dos saberes.  

 O impacto e a transformação são constituídos pela relação entre a 

Universidade e outros setores da sociedade. Esse eixo volta-se para os interesses e 

necessidades da população e o seu crescimento dentro do contexto regional onde 

as políticas públicas têm, conforme Nogueira  o papel de: 

 

criar condições para a participação da universidade na elaboração das 
políticas públicas voltadas para a maioria da população bem como se 
constituir em organismo legítimo para acompanhar e avaliar a 
implantação das mesmas. (NOGUEIRA, 2000, p.122) 

   

 

 A interdisciplinaridade é entendida por Reis (2010), como a inter-relação de 

competência e complementaridade entre as áreas do conhecimento.  Alves, 

Brasileiro e Brito (2004 apud Veiga Neto, 1996) conceituam a interdisciplinaridade: 
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um trabalho conjunto de várias disciplinas em direção do mesmo objeto 
de pesquisa, com o propósito de aproximá-lo, cada vez mais, da 
realidade objetiva, à medida que constrói sua perspectiva dialética. 
(ALVES, BRASILEIRO; BRITO, 2004, 2004, p.129-149) 

 

   

 Essa é, pois, apontada como meta, pelo fato de relacionar-se com o todo, 

facilitando a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, buscando fomentar as 

atividades com foco social e trabalhando, também, conforme Sebinelli para superar 

uma cultura segmentada, compartimentalizada e individualista própria de uma 

concepção de ciência e de sociedade que se pretende superar. E continua: 

 

A institucionalização da interdisciplinaridade é uma das sugestões do 
Fórum para fomentar atividades e reflexões com foco social, ao mesmo 
tempo em que seria uma forma de criar condições mais propícias às 
práticas da extensão(SEBINELLI, 2004, p.63) 

 

 

 O Art. 207 dá a devida importância ao último eixo do PNE - a 

Indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, o que motivou o FORPROEX a lançar, 

em 2006, em sua coleção Extensão Universitária, um volume dedicado 

exclusivamente a este tema. A respeito desse princípio constitucional, Silva F.  

assim se refere: 

                         

o ensino e a pesquisa, dimensões importantes que compõem o processo 
acadêmico que se estende desde a produção e a sistematização do 
conhecimento até a transmissão dos resultados, evidencia a necessidade 
de se pensar as concepções e as práticas de extensão universitária e as 
suas articulações. (SILVA F., 2008, p.23) 

 

 

 Entretanto, afirma Magalhães (2007) que o dispositivo legal não é suficiente 

para garantir a articulação desses três eixos.  A indissociabilidade é clara, em 

algumas áreas, a exemplo dos editais, pois existe uma visão fragmentada do todo 

também por parte dos órgãos financiadores das IES.  E pergunta Reis (1996, p. 47): 

Como manter indissociado o que o dinheiro separa? Os editais deveriam ser 

articulados de tal forma que pudessem se constituir num quantum de recursos para 

ensino/pesquisa/extensão.  
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 Outra fragmentação verifica-se nas grades curriculares. Muitos docentes, por 

terem rígidos conteúdos a serem seguidos, como é o caso das disciplinas 

obrigatórias, não conseguem fazer essa integração, reforça o Coordenador do CIN. 

Tal afirmativa é ratificada pela Coordenadora do CFCH, quando diz: 

  

A gente tinha que fazer essas coisas engatilhadas. A extensão é um 
momento, uma parte dentro da pesquisa, não uma solução separada. 
Pesquisa não é uma coisa e extensão outra. Como também o ensino. Se 
você faz ensino, mesmo sendo altamente teórico, está ligado à extensão, 
mas dificilmente a gente vincula a atividade de ensino à atividade de 
extensão. A gente trabalha separando as três coisas, e, no nosso 
planejamento, a gente não costuma integrá-las. Os docentes têm que ter 
essa clareza, fazer um planejamento integrando ensino-pesquisa-extensão. 

. 

 

 Outro dificultador apontado por Magalhães é a fragmentação das 

universidades em pró-reitorias distintas, cada uma com objetivos definidos, métodos 

de acompanhamento e de avaliação diferentes; defende o reordenamento das pró-

reitorias e, quanto aos cursos, sugere que esses poderiam contribuir para uma 

produção mais dinâmica e integrada dentro da universidade. A autora complementa 

quando o tema é o tripé universitário: 

   
o que se pode vislumbrar, também a médio prazo, é a implantação de 
estruturas intermediárias que dialoguem com as três pró-reitorias, atuando, 
sobretudo, na gestão de projetos integrados. A simples criação dessas 
instâncias mediadoras já criaria uma logística que facilitaria a interação dos 
três eixos dentro das atividades universitárias. (MAGALHÃES, 2007, op. 
Cit., p.169) 

 

 

 É fundamental continuar a construir mais pontes de diálogos com a 

comunidade organizada.  As pró-reitorias são organizações que, se fortalecidas pela 

administração central, poderão criar novas linhas de financiamento que contribuirão 

para desenvolver as atividades extensionistas na universidade. Ressalta ainda 

Magalhães que:  

 

em médio prazo, o que se pode pensar, em relação aos cursos, é organizá-
los em núcleos de identidade comum, facilitando, assim, as interações 
entre discentes e docentes de cursos que apresentem interfaces entre si. 
(MAGALHÃES, 2007, op. Cit., 170) 
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 Os desafios atuais da Extensão Universitária crescem à medida que a 

Extensão ganha aliados conscientes de sua importância, tanto para a formação 

acadêmica do aluno-cidadão quanto para o compromisso social da Universidade. 

 Há muito por fazer e o FORPROEX, consciente do longo caminho a ser 

percorrido, trabalha na perspectiva de: 

 

 Redefinir as novas bases e ampliar a chancela institucional das ações de 

extensão, na busca de uma maior accountability (responsabilização), na 

luta por um dispositivo legal que regule a extensão, fortaleça o docentes e 

destaque a participação estudantil; 

 Consolidar um sistema de informação que seja adotado por todas as IES; 

 

 Retomar o estabelecido no PNE quanto aos 10% dos créditos em 

extensão universitária, desta feita com a provisão de recursos 

orçamentários; 

 

 Articular com as políticas públicas e os movimentos sociais; 

 

 Criar bases sólidas de financiamento dentro da matriz orçamentária, 

fortalecidas por programas e projetos extensionistas; 

 

 Criar indicadores quantitativos e qualitativos consistentes para a 

avaliação da Extensão; 

 

 Flexibilizar a grade curricular na busca do reconhecimento de ações 

extensionistas com atribuições de créditos acadêmicos; e 

 

 Criar um órgão que possa atender as demandas extensionistas nos 

moldes da CAPES ou CNPQ, isto é, a institucionalização dentro do MEC 

por meio de órgãos (que precisam ser restaurados) como a Coordenação 

de Atividades de Extensão - CONAE ou o Departamento de Assuntos 

Universitários – DAU. 
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 A autora concorda com a política adotada pelo Plano Nacional de Extensão 

e as diretrizes estabelecidas pelo FORPROEX, mas reforça que tudo só será 

concretizado quando, realmente, a extensão receber o mesmo status do ensino e da 

pesquisa, isto é, percentuais iguais em termos de progressão vertical para os 

docentes, recursos financeiros iguais para bolsas, infra-estruturas iguais nas 

universidades e um órgão no MEC para dialogar com outros órgãos nos diversos 

ministérios. E reforça, também, que as proposições para a Extensão Universitária 

são muitas, todas voltadas para consolidar a extensão como instrumento adequado 

à formação humana numa educação democrática comprometida com a realidade 

social e corrabora com Boaventura na da importância da Extensão quando este 

afirma que: 

 

 

A área de extensão vai ter no futuro próximo um significado muito 

especial. No momento em que o capitalismo global pretende funcionalizar 

a universidade e, de facto, transformá-la numa vasta agência de 

extensão ao seu serviço, a reforma da universidade deve conferir uma 

nova centralidade às atividades de extensão (com implicações no 

curriculum e nas carreiras dos docentes) e concebê-las de modo 

alternativo ao capitalismo global, atribuindo às universidades uma 

participação activa na construção da coesão social, no aprofundamento 

da democracia, na luta contra a exclusão social e a degradação 

ambiental, na defesa da diversidade cultural. (BAVENTURA, 2004, p.73) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Ao longo dessa dissertação constatou-se que o tema Extensão Universitária 

é o mesmo tempo palpitante e controverso; primeiramente porque é um campo 

constituído de muitos matizes conceituais onde os atores envolvidos (docentes, 

discentes e técnicos) buscam viabilizar uma relação transformadora entre 

universidade/sociedade numa perspectiva promissora da extensão como função, 

social da Universidade. Em segundo lugar porque a Extensão Universitária ainda 

vivencia a questão complexa de sua conceituação e de sua prática dentro da 

universidade através da interdisciplinaridade e indissociabilidade com ensino e a 

pesquisa e junto aos órgãos governamentais. A complexidade conceitual teórico-

prática faz com que a Extensão permaneça com caráter de ―terceira função‖. Por 

isso é fundamental, de acordo com a Presidente do FORPROEX, Profa. Laura 

Tavares ―dimensioná-la como filosofia, ação vinculada, política e estratégia 

democratizante‖, pois esta é indispensável para o pensar e fazer universitário.  

 A Extensão não é a ―prima pobre‖, nem muito menos ―a perna mais curta do 

famoso tripé‖, ela é um instrumento essencial de mudanças e transformações que 

visa contribuir com o ensino e a pesquisa na formação de ―indivíduos autônomos‖ 

capazes de gerar as suas próprias oportunidades e construir junto com a 

universidade uma sociedade mais democrática. 

 O primeiro capítulo abordou dois temas: a Extensão Universitária - origem 

e evolução histórica e sua construção conceitual. Mostrou a trajetória do nascedouro 

da Universidade na Idade Média, e as diversas fases vinculadas, desde a sua 

influência fortemente dominada pela Igreja até a sua fase modernista, monopolizada 

pela aristocracia no final do séc. XVIII sob a caracterização predominantemente de 

prestação de serviços. Este modelo é assumido na vanguarda pelos Estados Unidos 

e com tendências as demandas mercadológicas. 
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 A Extensão Universitária insere-se neste contexto, no séc.XIX voltada para 

os menos favorecidos com, a face da educação continuada aproximando-se da 

sociedade através de cursos – ―a universidade pula o muro‖.  

 Discorrendo sobre os vários momentos históricos do séc. XX nos Estados 

Unidos, na França e suas tendências o I capítulo aborda ainda em sua primeira 

parte a UFPE, sua criação e história mostrando em números o seu crescimento em 

relação ao corpo funcional, se consolidando com a 19ª universidade do país e a 7ª 

em grupos de pesquisa. Apresentou PROEXT, órgão responsável pela política e 

execução extensionista através de sua legislação e programas institucionais. 

 A segunda parte do capítulo tratou da construção conceitual da Extensão 

Universitária, onde é feita a sua contextualização histórica, através de seus modelos 

e fases. Os múltiplos conceitos da extensão foram estudados por meio dos seus 

principais autores: por Freire (1979), Gurgel (1986), Souza A.(1995), Botomé (1996), 

Nogueira (2000), Tavares (2001), Demo (2001), Magalhães (2004), Santos B.(2005), 

Jezine (2006), Melo Neto (2008). Estes são unânimes em ratificar a conceituação 

elaborada pelo FORPROEX que é sedimentada em três eixos norteadores: 

funcional, acadêmico e social. Além disso, eles, também corroboram na importância 

da indissociabilidade com o ensino e a pesquisa, com via de mão-dupla entre o 

saber acadêmico e o saber popular. Esta análise tem como conseqüência a 

construção do quadro que mostra as várias concepções da Universidade: tradicional, 

processual e crítica. 

 O segundo capítulo traz a produção extensionista da UFPE no período de 

2004-2009. Nele, primeiramente foi abordado o conceito, eixos e características da 

Administração Pública, que tem na GESPUBLICA, criada em 1990, marco legal 

objetivando o atendimento ao cidadão com foco na eficiência, eficácia, efetividade, e 

transparência (accountability). Em decorrência desse momento, UFPE criou o 

GAPE, o Planejamento Estratégico Institucional na perspectiva de crescimento para 

os próximos 10 anos na busca do desenvolvimento sustentável da instituição e da 

região. A Proext, objetivando atender, também, as diretrizes estabelecidas pelo 

GAPE, adotou os indicadores elaborados pelo FORPROEX que contabilizaram, 

entre outros, o número de atividades extensionistas registradas, público beneficiado, 

cursos, eventos, certificados, bolsas e recursos financeiros.  

  O estudo apontou que os cursos foram às atividades mais realizadas na 

Universidade, seguidos por eventos e projetos. A participação da comunidade 
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acadêmica em atividades extensionistas cresceu ao longo dos quatro anos 

analisados 81%, a participação docente em 25% e os discentes em 123%.  Com 

relação a projetos de extensão a participação foi de 40% e 6% para docentes e 

discentes respectivamente.  

 Os projetos extensionistas registrados aumentaram em 68%, o público 

atendido por essa atividade cresceu 365% e o público beneficiado por cursos e 

eventos foram 35%. Estes receberam cerca de 76.780 certificados, além de 159.553 

peças gráficas.  

 Finalizando, a pesquisa mostrou um crescimento de 620% em municípios 

atendidos e com relação à concessão de bolsas e recursos a UFPE apresentou um 

incremento de 115% e 484% respectivamente. 

 O problema de pesquisa Como o corpo docente da UFPE vem de 2004 a 

2009 participando das atividades extensionistas? E Quais os fatores que podem 

contribuir para o crescimento dessa participação, principalmente na modalidade 

projetos de extensão?  Constitui-se no terceiro capítulo; apresentando a análise 

dos dados que foi dividida em duas coletas: a primeira documental através 

informações fornecidas pela PROEXT, SIEXBRASIL e PROPLAN e a segunda parte 

foi proveniente de 152 questionários on-line devidamente respondido pelos docentes 

e 11 entrevistas com os Coordenadores Setoriais de Extensão. A pesquisa, que 

através das respostas aprofundou temas como Concepção e Função Prioritária da 

Extensão Universitária, Formas de Operacionalização das Ações extensionistas, 

Instâncias Responsáveis pela Política e Execução da Extensão Universitária, 

Facilitadores e Dificultadores para o Exercício das Atividades Extensionistas. 

 Com relação à conceituação da extensão foram adotados três eixos 

norteadores: o funcional, o acadêmico e o social, onde as palavras chaves mais 

citadas pelos docentes foram: articulação, comunidade=sociedade e integração, 

todas localizadas no eixo social.  

 Como função social da extensão os docentes apontaram a articulação com a 

pesquisa 72%, com o ensino 70% e 66% entre a universidade e a sociedade. Além 

disso, as atividades extensionistas mais freqüentes foram os cursos com 34% e os 

projetos 33%.  

 No item política de extensão adotada pela UFPE, 76% dos docentes 

ratificaram que conhecem e 48% a classificam como boa, entretanto os índices 

demonstrados na categoria ―indiferentes‖ ainda são elevados.  Por outro lado 
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constatou-se que os instrumentos legais mais utilizados pelos docentes são os 

editais com 76% e as resoluções com 44%.  

 Na questão relativa aos aspectos facilitadores para o exercício das 

atividades extensionistas destacaram-se a criação das coordenações setoriais, as 

disciplinas eletivas ―Projeto de Extensão‖, o crescimento dos editais com maior 

número de bolsas e recursos financeiros e a equipe da PROEXT. Com relação aos 

dificultadores a pesquisa identificou: a pontuação menor da extensão, para a 

progressão horizontal e vertical dos docentes, em detrimento do ensino e da 

pesquisa; a carga horária com 45%, consequentemente o excesso de atividades; a 

limitação de pessoal 34% e bolsas e infra-estrutura ambas com 33%. 

 Outros dificultadores ressaltados pelos docentes foram o currículo 

engessado e turmas grandes impossibilitando a atividades voltadas para 

indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão. Tudo reforça que o corpo docente tem 

consciência da importância da extensão, mas tem dificuldades de exercitá-la no 

cotidiano. 

 O quarto capítulo traz as proposições para a extensão da Universidade, à 

luz da distância entre o texto legal e sua prática. Muitos decretos foram criados, mas 

em sua grande maioria apenas institucionaliza a extensão voltada para cursos e 

prestação de serviços. Com o Art. 207 da Constituição ficam legitimados a 

indissociabilidade ensino-pequisa-extensão, o que na pratica ainda requer uma meta 

a ser consolidada. O PNE contribui e estabelece no mínimo 10% do total de crédito 

dos cursos para a extensão, o que ainda não se efetiva no cotidiano acadêmico. 

 O FORPROEX vem trabalhando para criar uma política integrativa e por isso 

está atualizando o Plano Nacional de Extensão nas linhas de reconceituação, 

curricularização ou flexibilização curricular, e na defesa da criação de espaços no 

MEC para extensão.  O FORGRAD, FORPROP e o FORPLAD defendem a 

integralidade das ações de ensino-pesquisa-extensão numa compreensão de 

fortalecimento da indissociabilidade. 

 O Fórum trabalha na perspectiva de futuro com quatros eixos norteadores: 

interação dialógica, impacto e transformação, interdisciplinaridade e 

indissociabilidade objetivando fortalecer a Extensão Universitária nas IPES. 

 Os desafios ainda são muitos para o FORPROEX dentre eles estão: 

chancelar institucionalmente as ações extensionistas; consolidar um sistema único 

de informação; fortalecer os 10% de créditos para a extensão; articular com as 
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políticas públicas e movimentos sociais; criar financiamento dentro da matriz 

orçamentária do MEC com indicadores consistentes de avaliação da extensão. 

 A Universidade na era da globalização tem por obrigação corrigir as 

distorções internas ou externas existentes tanto no sistema educacional quanto na 

sociedade que a rodeia, buscando formar profissionais humanizados e cidadãos 

comprometidos com a sua realidade, por isso a pesquisa apresentada buscou 

mostrar o universo da UFPE na perspectiva da extensão, objetivando, 

principalmente entender por que: 

 

 Tanto os docentes, em sua grande maioria, quanto os alguns 

Coordenadores Setoriais de Extensão, ainda não a internalizaram no seu 

fazer diário, isto é, na sala de aula;  

 Mesmo com uma política inovadora com relação à pontuação e 

progressão acadêmica ainda sofre resistência entre seus pares;  

  Ainda que a função da extensão seja compreendida pelos atores 

universitários (docentes) ela, também, não funciona na prática; 

 E que, mesmo o entendimento sobre o conceito de extensão seja 

satisfatório o saber acadêmico e o compromisso social ainda estão 

distantes da prática curricular. 

  

 A UFPE deve assumir, cada vez mais, uma posição ativa dentro do processo 

de desenvolvimento regional, consciente de que a Extensão Universitária exerce um 

papel fundamental nessa simbiose universidade/sociedade. É o que enfatiza o 

grande extensionista Josué de Castro em seu discurso ―A Função Social da 

Universidade‖29: 

A Universidade é o centro coordenador das mais altas 
atividades intelectuais. Nela se destila o saber como a 
essência intelectual da vida de uma cultura, Desta forma, 
deve a Universidade estar sempre indissoluvelmente ligada 
ao organismo social que a gera e ao qual ela deve servir 
plenamente. (JOSUÉ DE CASTRO, 1948, p. 1)30 

 

 

 

                   
29

  Citação extraída do discurso transcrito conforme o original constante do anexo da Tese de 
Doutorado O Pão Nosso de Cada Dia nos Daí Hoje., de Antonio de Alfredo Teles de Carvalho, 2007 
30

  Jornal do Commercio, 18 de julho de 1948 
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APÊNDICES 

 
Apêndice A - Questionário para pesquisa enviada 

 por e-mail  para os Docentes 
 
 

 

Universidade Federal de Pernambuco 

Mestrado Profissional em Gestão Pública para o 
Desenvolvimento do Nordeste 

 

 

Prezado(a) Docente, 

 

Sou Mestranda em Gestão Pública para Desenvolvimento do Nordeste-MPANE, pela 
UFPE, sob orientação do Prof. Dr. José Francisco Ribeiro Filho. Gostaríamos de contar com 
a sua participação no presente estudo, que tem como  título ―A Extensão Universitária na 
UFPE: uma análise sobre a produção extensionista na perspectiva docente‖. 

 

Vale ressaltar que sua cooperação é voluntária e sigilosa, sendo os dados utilizados 
exclusivamente para fins da pesquisa, e que serão apresentados em eventos de natureza 
científica e/ou publicados, sem expor a identidade dos participantes. 

 

FAVOR ACESSAR O FORMULÁRIO ON LINE NO LINK ACIMA DO TEXTO. 

 

Jowania Rosas 

Fone 21268138/21268633 

 

QUESTIONÁRIO  

  

Marque um X em seu Centro de origem 

 

(   ) CAA  (   ) CCS  

(   ) CAC  (   ) CCSA  

(   ) CAV  (   ) CE  

(   ) CCB  (   ) CFCH 

(   ) CCEN  (   ) CIN 

(   ) CCJ  (   ) CTG  
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Enumere, por ordem de prioridade, 5 palavras ou Expressões, que  mais se aproximam, na 
sua opinião, do conceito de Extensão. 

 

1-______________________________2-______________________________ 

3-______________________________4-______________________________ 

5-______________________________ 

2-Na sua opinião, quais devem ser as funções da extensão  na UFPE?  

(enumere por ordem de prioridade) 

 

Articulação com a pesquisa (    ) 

Articulação com o ensino (    ) 

Articulação entre universidade e sociedade (    ) 

Cumprimento da missão social da universidade (    ) 

Promoção da interdisciplinaridade (    ) 

Difusão do conhecimento produzidos pela Universidade (    ) 

Outras: especificar abaixo caso deseje (    ) 

  

 

3)Você conhece a atual política de extensão da UFPE ? 

(    ) Sim    (    ) Não 

 

4)Caso você conheça,qual o conceito que você dá a atual política de extensão da  UFPE? 

 

Ótimo (    ) 

Bom (    ) 

Regular (    ) 

Ruim (    ) 

Indiferente (    ) 

 

5)Quais os  instrumentos legais da UFPE, que você conhece, que normatizam a extensão 
na UFPE?(permite + de uma resposta) 

 

Convênios (    ) 

Editais (    ) 

Estatuto (    ) 

Formulários (    ) 

Portarias (    ) 

Regimento (    ) 

Resolução (    ) 
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6) Quais as atividades extensionistas mais frequentes no seu departamento? 

(enumere por ordem de prioridade) 

 

Curso (    ) 

Eventos (    ) 

Prestação de Serviços (    ) 

Programas (    ) 

Projetos (    ) 

 

 

7)Na sua opinião, quais as suas dificuldades para o exercício da atividade extensionista? 
(enumere por ordem de prioridade) 

 

Baixa prioridade no seu departamento/Centro (    ) 

Indisponibilidade de carga horária (    ) 

Limitação de bolsas  (    ) 

Limitação de infra-estrutura (espaço,veículos,equipamento etc) (    ) 

Limitação de pessoal (    ) 

Limitação de recursos financeiros (    ) 

Outras: especificar abaixo caso deseje (    ) 
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Apêndice B - Questionário para Pesquisa  
Com Coordenadores Setoriais de Extensão 

 
 
 

 

Universidade Federal de Pernambuco 
Mestrado Profissional em Gestão Pública  
para o Desenvolvimento do Nordeste 

 

QUESTIONÁRIO 

NOME:  
CENTRO 

1)Qual seria, na sua opinião, o conceito de extensão? 

2-Quais são, na sua opinião, as funções da extensão  na UFPE? Mínimo de três 

funções. 

3) Qual a sua opinião sobre a política de extensão da UFPE?. 

4) Quais são os facilitadores e os dificultadores dessa política?  

5) Na sua opinião, quais as suas dificuldades para o exercício da atividade 

extensionista em seu centro e na UFPE?  

6) Quais as atividades extensionistas mais frequentes no seu centro acadêmico? 

7) Você faz   em sua disciplina  o que manda o artigo 207 da Constituição Federal: 

princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

Sim  ou não.Por que? 

8) Outros comentários e/ou sugestões. 
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ANEXOS 
 

Anexo A - Resolução 09/07 – 2007 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUO 

CONSELHO COORDENADOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 9/2007 

 

 

EMENTA: Dispõe sobre as atividades de 

extensão e dá outras providências.  

 

 

O CONSELHO COORDENADOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO da Universidade Federal 

de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 25, alínea a, do estatuto 

da Universidade,  

 

RESOLVE:  

 

CAPÍTULO I 

DAS DIRETRIZES GERAIS 

 

Art. 1º - Compete à extensão na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), entendida 

como atividade acadêmica articulada com o ensino e a pesquisa, promover a relação 

transformadora e integradora entre a Universidade e a Sociedade.  

 

Art. 2º - São modalidades de ação extensionista da UFPE:  

I. Programas;  

II. Projetos;  

III. Cursos de extensão;  

IV. Eventos;  

V. Serviços.  
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Parágrafo único. Considera-se como produto das ações de extensão, publicações e outros 

produtos acadêmicos, tais como: livro, capítulo de livro, anais, manual, cartilha, jornal, 

revista, artigo, folder, relatório técnico, filme, vídeo, CD, DVD, programa de rádio, programa 

de TV, aplicativo para computador, jogo educativo, produto artístico, desportivo e outros.  

 

Art. 3º - Programa é um conjunto de macro atividades extensionistas integradas às políticas 

institucionais por um objetivo comum, orçamento, cronograma e processo de avaliação 

definidos, com execução de médio e longo prazo.  

 

Art. 4º - Projetos de extensão são conjuntos de ações processuais e contínuas de caráter 

educativo, social, desportivo, cultural, científico ou tecnológico, com objetivo definido e prazo 

determinado.  

 

§ 1º - Projetos de extensão poderão ser contemplados com bolsas, sendo submetidos a 

processo de seleção e regulamentado por edital específico, viabilizando a participação de 

alunos, sob orientação de professor e/ou técnico-administrativo de nível superior.  

 

§ 2º - Projetos de extensão que envolvam, em paralelo, atividades de pesquisa com animais 

e seres humanos deverão ser submetidos à análise do Comitê de Ética, conforme 

Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

 

Art. 5º - Cursos de extensão são conjuntos articulados de ações pedagógicas, de caráter 

teórico e/ou prático, presencial, à distância, ou ainda a combinação dessas metodologias; 

planejados e organizados de maneira sistemática, com corpo docente, carga horária e 

processo de avaliação definidos.  

 

§ 1º - Os cursos de extensão provenientes de contratos ou convênios referentes à prestação 

de serviço reger-se-ão pela Resolução 05/2005, do Conselho Universitário.  

 

§ 2º - Os cursos, para que sejam reconhecidos como atividade acadêmica e extensionista, 

não poderão ter carga horária inferior a 20 horas, sendo concedidos certificados aos 

participantes com freqüência mínima de 75% das atividades.  

 

§ 3º - Os cursos só poderão ser objeto de divulgação após serem registrados na PROEXT.  

 

§ 4º - São considerados Cursos de Extensão os Cursos de Atualização e Aperfeiçoamento, 

entendidos como:  

 

Curso de atualização - visa ampliar os conhecimentos, habilidades ou técnicas em 

uma área do conhecimento, com carga horária entre 20 horas e 179 horas;  

Curso de aperfeiçoamento - visa aprofundar habilidades e técnicas em uma área 

do conhecimento, com carga horária mínima de 180 horas.  

 

Art. 6º - Eventos são ações de interesse acadêmico, de cunho educativo, tecnológico, 

social, científico, artístico-cultural, esportivo, entre outras manifestações, que objetivem o 

desenvolvimento, a ampliação e a divulgação de conhecimentos produzidos ou 

reconhecidos pela UFPE.  
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Art. 7º - Serviços são atividades de interesse acadêmico com caráter permanente ou 

eventual que compreendam a execução ou a participação em tarefas profissionais 

fundamentadas em técnicas e habilidades das áreas específicas de conhecimento da 

Universidade.  

 

§ 1º - Os serviços serão classificados nos seguintes grupos:  

Serviço eventual: consultoria, assessoria e curadoria;  

 

Assistência à saúde humana: consultas ambulatoriais, consultas de emergência, 

internações clínicas, exames laboratoriais, outros exames complementares, cirurgias 

e outros atendimentos;  

Assistência à saúde animal: consultas ambulatoriais, internações clínicas e 

cirurgias;  

Laudos: laudos técnicos, revisão, tradução e exame de proficiência;  

Assistência jurídica e judicial: consultoria e Orientação judicial à população de 

baixa renda e organizações não-governamentais; defensoria pública de pessoas de 

baixa renda; atividades judiciais em convênio com o poder público;  

Atendimento ao público em espaços de cultura, desportos, ciência e 

tecnologia: museus, espaços culturais e desportivos, espaços de ciência e 

tecnologia e cines-clube.  

 

§ 2º - Os serviços que integram o campo de prática de apoio ao ensino durante o calendário 

acadêmico deverão registrar apenas a carga horária referente à ação de extensão, 

diferenciando-a da carga horária de ensino.  

 

§ 3º - Os serviços poderão ser remunerados e, neste caso, deverão atender também a 

Resolução 05/2005, do Conselho Universitário.  

 

 

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA EXTENSÃO 

 

Art. 8º - A estrutura administrativa da extensão na Universidade Federal de Pernambuco é 

constituída pelos seguintes órgãos:  

 

 

Câmara de Extensão;  

Pró-Reitoria de Extensão;  

Coordenações Setoriais de Extensão.  
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CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

 

Art. 9º - As ações extensionistas serão promovidas pelos departamentos, colegiados de 

cursos, conselhos departamentais e órgãos suplementares.  

 

§ 1º - Excepcionalmente, as unidades de caráter administrativo/executivo (Pró-Reitorias, 

Centros e Coordenações) poderão propor e realizar ações extensionistas.  

§ 2º - Diretórios Acadêmicos e outras representações estudantis poderão propor e realizar 

ações extensionistas desde que sob a responsabilidade de um professor e/ou técnico-

administrativo de nível superior, e cumpridas as demais exigências desta resolução.  

 

Art. 10 - É de responsabilidade dos órgãos colegiados, institucionalizados nos Centros 

Acadêmicos e Órgãos Suplementares, a aprovação e a avaliação de propostas e relatórios 

das ações extensionistas.  

 

Parágrafo único - As propostas para a realização de ações extensionistas e seus relatórios 

finais devem também obter a análise da documentação institucional pela coordenação 

setorial de extensão ou, no seu impedimento, do representante da Diretoria de Extensão, da 

PROEXT.  

 

Art. 11 - Cabe à Câmara de Extensão, regulamentada pelo artigo 8º do Regimento do 

CCEPE, aprovar normas e procedimentos no seu âmbito de atuação, estabelecer políticas, 

diretrizes, estratégias específicas e planos de ação, bem como acompanhar e produzir 

sistemas de avaliação da produção extensionista da Universidade.  

 

Parágrafo único – A Câmara de Extensão é constituída pelo Pró-Reitor de Extensão, como 

Presidente, cinco (5) membros do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

um (1) representante do corpo discente de graduação e um (1) Assessor, indicado pelo 

Reitor e homologado pelo Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão(CCEPE).  

 

Art. 12 - Cabe à Pró-Reitoria de Extensão articular, coordenar, orientar e apoiar as unidades 

promotoras na realização e divulgação das ações extensionistas, bem como registrar 

propostas, relatórios e certificados.  

 

Art. 13 - Cabe às Coordenações Setoriais de Extensão:  

I. Articular, apoiar, coordenar, divulgar e avaliar as ações extensionistas no seu âmbito de 

atuação;  

II. Analisar as propostas para a realização das ações extensionistas e seus respectivos 

relatórios em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Câmara e/ou Centro;  

III. Intermediar as demandas da Pró-Reitoria de Extensão junto às unidades executoras e 
vice-versa;  

IV. Elaborar anualmente Plano de Trabalho de Extensão da sua unidade, aprovar no 
Conselho Departamental respectivo e apresentá-lo à Câmara de Extensão na última reunião 
do ano anterior ao período da sua execução;  
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V. Apresentar à Câmara de Extensão ao final de cada ano, relatório das ações 
desenvolvidas, sob sua responsabilidade, com vistas à avaliação institucional da extensão;  

VI. Comparecer, sempre que houver convocação, às reuniões do Conselho Departamental 
do respectivo Centro para prestar informações e assessoramento sobre assuntos de 
extensão.  
 
Parágrafo único - A Coordenação Setorial de Extensão é constituída por um(a) 
coordenador(a), um(a) vice-coordenador(a) e pelos representantes dos departamentos.  
Art. 14 - Cabe aos Representantes Setoriais de Extensão:  
I. Atuar como um elo entre a Coordenação Setorial de Extensão e o seu departamento ou 
órgão de origem e vice-versa;  

II. Promover a divulgação das atividades de extensão no seu departamento, incentivando a 
participação do docente, do técnico e dos alunos nos eventos em pauta;  

III. Comparecer, sempre que convocado, às reuniões da Coordenação Setorial de Extensão 
do seu Centro.  
 
Art. 15 - Cabe aos alunos e aos bolsistas de projetos e programas envolvidos em ações 
extensionistas desenvolver as atividades previstas no plano de trabalho estabelecido e 
também a elaboração de relatórios.  
 
Art. 16 - Cabe aos orientadores responsáveis por ações extensionistas planejar, coordenar, 
divulgar, mobilizar e gerir recursos, realizar, prestar contas e apresentar relatório às 
instâncias universitárias pertinentes ao seu Centro e/ou Órgão Suplementar de vinculação. 
Parágrafo único - Os servidores aposentados poderão ser orientadores das ações de 
extensão, desde que aprovada sua indicação nas instâncias pertinentes.  
Art. 17 - As unidades promotoras de atividades e programas de extensão poderão captar 
recursos externos, buscar apoio e assessoramento das fundações conveniadas para efetuar 
o gerenciamento e a prestação de contas dos recursos sob sua responsabilidade, desde 
que atendam aos instrumentos legais desta Universidade.  
 
 
 

CAPÍTULO IV 
DOS REGISTROS E CERTIFICADOS 

 
Art. 18 - Todas as ações extensionistas, após aprovação nos órgãos colegiados das 
instâncias promotoras, devem ser encaminhadas pela coordenação setorial de extensão à 
Pró-Reitoria de Extensão para registro, antes de sua execução, visando fornecer dados 
necessários à avaliação da UFPE e à divulgação de sua produção acadêmica.  
 
§ 1º - Serão consideradas ações de extensão aquelas registradas na Pró-Reitoria de 
Extensão para efeito de emissão de certificados aos instrutores e de inclusão no relatório de 
atividades docentes, bem como de progressão funcional e de eventual remuneração nos 
termos vigentes na Universidade.  
 
§ 2º - As atividades extensionistas de caráter permanente e as que ultrapassam o período 
de um ano deverão gerar relatórios anuais.  
 
§ 3º - A Pró-Reitoria de Extensão fornecerá os instrumentos necessários para a elaboração 
de propostas e relatórios.  
 
Art. 19 - Os certificados serão emitidos pela Pró-Reitoria de Extensão após aprovação do 
relatório pelo departamento, órgão suplementar ou outra instância colegiada responsável 
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institucionalmente pelas atividades extensionistas e deverão ser assinados pelo Pró-Reitor e 
pelo coordenador da atividade.  
 
§ 1º - Os certificados obedecerão ao padrão instituído pela Universidade.  
 
§ 2º - O certificado será conferido ao participante que, além de se submeter à 
obrigatoriedade de presença constante no Art. 5º § 2º, alcançar os níveis mínimos de 
aproveitamento estabelecidos e divulgados pelo coordenador, e aferidos através dos 
procedimentos de avaliação previstos para a atividade.  
 
§ 3º - O registro dos certificados será feito a partir de relação encaminhada pela unidade 
organizadora em formulário próprio, no qual constarão: nome da atividade, caracterização, 
carga horária, relação dos alunos envolvidos e forma de participação, assinalando a origem 
dos mesmos (aluno de graduação, bolsista e não-bolsista, aluno de pós-graduação, aluno 
de outra universidade, docente, técnico-administrativo, comunidade externa).  
 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  

 
 

Art. 20 - Atividades autônomas ou desenvolvidas por força de vínculo empregatício com 
outras instituições, além da UFPE, não serão consideradas ações de extensão.  

 
Art. 21 - Nos casos de cursos, eventos e projetos de extensão não provenientes de 
contratos e convênios, e que haja captação de recursos, a taxa de 5% (cinco por cento) da 
receita bruta auferida deverá ser recolhida ao Fundo de Extensão da PROEXT, para apoio 
às atividades extensionistas.  
 
Art. 22 - Os casos omissos serão decididos pela Câmara de Extensão.  
 
Art. 23 - Esta resolução será avaliada no período de 2 (dois) anos, visando ao 
aprimoramento e ajustes de acordo com os objetivos da PROEXT.  
 
Art. 24 - Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação, ficando revogadas as 
Normas e Resoluções anteriores sobre a matéria.  
 
APROVADA NA TERCEIRA (3ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO COORDENADOR 
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO-CCEPE, REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 
2007. 
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ANEXO B 
 

ORGANOGRAMA DA PRO-REITORIA DE EXTENSÃO DA UFPE 
 
 
 

 

 

 

 


