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 A construção do conceito de Extensão não é um exercício novo. 

Na história da universidade brasileira, fica evidente que há três 

momentos bem definidos na extensão universitária: uma primeira 

fase em que o corpo discente, representado pela União Nacional 

dos Estudantes, assume esta prática no seu formato cultural, 

socializador e político; o segundo momento, tomado pela 

representação do governo como uma prática assistencialista, e um 

terceiro momento, em construção ainda, em que as próprias 

instituições de ensino superior, representadas pelos docentes, têm 

buscado construir uma prática extensionista na perspectiva de 

um processo educativo, articulador da universidade com a 

sociedade. 

 Ana Luiza Lima Souza. A História da Extensão Universitária. Campinas, SP. Alínea. 2010. 
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 O primeiro projeto de extensão no Brasil seguiu os moldes da 

extensão rural aplicada na Escola Superior de Agricultura e 

Veterinária (ESAV), atual Universidade Federal de Viçosa, na cidade 

de Viçosa-MG, implantada pelo presidente Arthur Bernardes, em 

1926, seguindo os padrões norte-americanos das universidades 

Land Grant, tendo a extensão, a forma de assistencialismo aos 

agricultores da região.  

 Deste modo, a extensão nasce no Brasil com a função básica de 

prestação de serviços técnicos gerais relacionados ao 

campo. 

 

 Luis Gustavo Ferreira Cabral,  Amélia Carla Sobrinho Bifano. A Extensão e seu Papel Emancipatório: Estudo de 

Caso “Cartografia Sociocultural” em Viçosa, MG. Em Extensão, Uberlândia, v. 12, n. 1, p. 42-50, jan. / jun. 2013. p. 
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PRIMEIRO MOMENTO: 

 
 Extensão como difusão de conhecimentos 

 Início das atividades de Extensão na UFPR – então 

denominada Universidade do Paraná – em que se 

buscava estender o conhecimento e a técnica para a 

sociedade por meio de cursos e conferências 

oferecidos à comunidade, bem como algumas 

prestações de serviço. 
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SEGUNDO MOMENTO: 

Extensão e desenvolvimento 

Início com a ditadura civil-militar (década de 60) 

 

Três grandes ações compunham o Programa Nacional de 

Extensão Universitária:  

os Centros Rurais Universitários de Treinamento e Ação 

Comunitária (CRUTACs) (1966); 

o Projeto Rondon (1967);   

o Campus Avançado (1969). 
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 Tentativas de implantação de projetos de 

extensão, nos moldes assistencialistas, 

aconteceram no decorrer da década de 1960, 

como, por exemplo, o CRUTAC (Centro Rural 

Universitário de Treinamento e Ação 

Comunitária) e o Projeto Rondon, que é 

realizado até os dias atuais.  
 Luis Gustavo Ferreira Cabral,  Amélia Carla Sobrinho Bifano. A Extensão e seu Papel Emancipatório: Estudo de 

Caso “Cartografia Sociocultural” em Viçosa, Mg. Em Extensão, Uberlândia, v. 12, n. 1, p. 42-50, jan. / jun. 2013. p. 
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 CAMPUS AVANÇADO: 

 A idéia tomou forma através do contato do reitor da UFSM, José Mariano da Rocha 

Filho, com o Ten. Cel. Mauro da Costa Rodrigues, quando ficou estabelecido o 

lançamento das Universidades Brasileiras sobre a Amazônia, cabendo à 

UFSM, o assessoramento à Roraima. Para isso foi montado um Projeto, em que se 

estabeleciam as condições de execução, de trabalho e de montagem do já então 

chamado "Campus Avançado". Este Projeto foi analisado pelo GT Rondon. 

 Em resumo o Convênio reunia várias Filosofias: 

A do Governo Federal, de efetuar o desenvolvimento da Amazônia, a todo custo;  a 

do Governo do território de Roraima com o mesmo propósito; a do GT Rondon 

de "integrar para não entregar"; a da UFSM, seguindo a sua diretriz de ser "Alavanca 

para o Progresso”. 

 Patrimônio arquivístico da UFSM (http://ptah.adm.ufsm.br/atom/index.php/campus-

avancado-de-roraima-1969-1985;isaar) 

 

coex@ufpr.br 



 Esses projetos eram coordenados pela CODAE 

(Coordenação de Atividades de Extensão), que surgiu 

da união MEC/Minter e pregava a ideia de extensão 

como uma função da universidade de levar suas 

atividades sob a forma de cursos e/ou serviços 

especiais a locais desprovidos de recursos que 

possibilitassem a implantação de escolas 

técnicas e universidades. 
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TERCEIRO MOMENTO: 

 

 Extensão e transformação social 

 Compromisso com a sociedade e com o processo de 
ensino-aprendizagem, numa perspectiva formativa e 
transformadora. 

  Marcado pelo estabelecimento formal da 
indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão e 
da extensão articulada com necessidades da sociedade, 
tendência que vem se fortalecendo institucionalmente. 
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 1987 – Criação do Forum de Pró-reitores de 
Extensão 

 1988 – Constituição Federal 

 1990 – Criação da Divisão de Extensão e 
Cultura no MEC  

 1990 – Criação da PROEC 

 2007 –Plano Nacional de Extensão Universitária 
– FORPROEX – Define as diretrizes  
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 Em 1988, a Constituição da República Federativa do 

Brasil, no Cap. III, Da Educação, da Cultura e do 

Desporto, Art. 207, consagra o princípio da 

indissociabilidade entre as atividades universitárias ao 

assegurar: "As universidades gozam de autonomia 

didático-científica, administrativa e de gestão financeira 

e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão".  
 Maria das Dores Pimentel Nogueira. O Fórum de Pró-reitores de Extensão das Universidades 

Públicas Brasileiras: um ator social em construção. Interfaces - Revista de Extensão, v. 1, n. 1, 

p. 35-47, jul./nov. 2013. p 37 
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 O CODAE (Coordenação de Atividades de Extensão) foi extinto 

em 1979.  

 Após a extinção do CODAE, conforme Sousa (2000), não se têm 

mais registros da Extensão em nenhum órgão oficial, até que em 

1990, a extensão ressurge dentro da estrutura do MEC como 

resultado de esforços de atores políticos.  

 Ainda em 1990, foi criada a Divisão de Extensão e Graduação – 

DIEG, do Departamento de Política de Ensino Superior – DPES da 

Secretaria Nacional de Educação Superior – SeNESu do MEC. Essa 

divisão passa a coordenar toda a política nacional e a prática da 

Extensão Universitária, focadas, todavia, nas IES públicas federais.  

 Ana Luiza Lima Souza. A História da Extensão Universitária. Campinas, SP. Alínea, 2000. 
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 FORPROEX: 

 O Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras é uma 

entidade voltada para a articulação e definição 

de políticas acadêmicas de extensão, 

comprometido com a transformação social para 

o pleno exercício da cidadania e o 

fortalecimento da democracia. 
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 PROEC / 1990 
 A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura atua no desenvolvimento e 

integração de ações de extensão, cultura,  produção intelectual e 

científica e desenvolvimento social, articulando-se com o ensino 

e a pesquisa de forma inter e multidisciplinar. A interação acontece 

pela reflexão e discussão sobre o espaço social e os sujeitos nele 

envolvidos, privilegiando ações conjuntas com as administrações públicas e 

a sociedade civil, voltando-se para o desenvolvimento sustentável e a 

transformação social.  

 As Unidades da PROEC  realizam suas atividades tendo, como uma das 

concentrações, os processos permanentes de educação e interação 

dialógica com as comunidades interna e externa da UFPR, nos quais se 

unem conhecimentos teóricos e práticos contextualizados para a  inclusão 

social e construção do conhecimento. 
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 A Extensão como prática acadêmica visa interligar as atividades de 

ensino e pesquisas com as demandas da sociedade, procurando 

assegurar o compromisso social da Universidade.  

 Ressalte-se que, pelas especificações desta prática acadêmica, as ações da 

Universidade não podem substituir as responsabilidades 

governamentais. As atividades relacionadas ao processo de rompimento 

com diferentes níveis de dependência econômica, cultural e política devem 

ser priorizadas, como elemento essenciais para a construção da cidadania, 

numa sociedade justa e democrática.  

 Tendo como parâmetro o princípio da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, é fundamental dimensionar as relações que se 

estabelecem ou que devem se estabelecer entre ensino/extensão 

e pesquisa/extensão no cotidiano da vida acadêmica.  

 Programa de Apoio à Extensão (PROEXT) do Ministério da Educação, 1996  
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EXTENSÃO COMO PRÁTICA ACADÊMICA SERÁ POSSÍVEL 

QUANDO (FORPROEX): 

 • “for discutida a sua proposta de ação global e sua inserção institucional nos 

departamentos;  

 • forem definidas, no âmbito das unidades acadêmicas, as linhas de ensino e pesquisa 

em função das exigências da realidade;  

 • entendermos que a intervenção na realidade não visa levar a universidade a 

substituir funções de responsabilidade do Estado, mas sim produzir saberes, tanto 

científicos e tecnológicos quanto artísticos e filosóficos, tornando-os acessíveis à 

população;  

 • ela for interpretada como fundamental para a compreensão da natureza pública da 

universidade que se confirma na proporção em que diferentes setores da população 

brasileira usufruam dos resultados produzidos pela atividade acadêmica, o que não 

significa ter que, necessariamente, frequentar seus cursos regulares;  

 • devidamente institucionalizada como parte integrante e indissociável do ensino e 

da pesquisa.”  

 FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS. 

Indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão. Brasília: MEC: SESU, 2006. 100 p. (Coleção Extensão Universitária).  coex@ufpr.br 



Plano Nacional da Educação 2014-

2014 
 O PNE tem como compromisso, o esforço contínuo de eliminação 

de desigualdades que são históricas no País.  As metas do PNE são, 

sobretudo,  

 “orientadas para enfrentar as barreiras para o acesso e a 

permanência; as desigualdades educacionais em cada território com 

foco nas especificidades de sua população; a formação para o 

trabalho, identificando as potencialidades das dinâmicas locais; e o 

exercício da cidadania. A elaboração de um PNE não pode 

prescindir de incorporar os princípios do respeito aos direitos 

humanos, à sustentabilidade socioambiental, à valorização da 

diversidade e da inclusão e à valorização dos profissionais que 

atuam na educação de milhares de pessoas todos os dias.” 

(MEC/SASE, 2014, p. 9) 
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 Plano Nacional de Educação 2014-2024 

Meta 12.7 

Assegurar, no mínimo, dez por cento do 

total de créditos curriculares exigidos para 

a graduação em programas e projetos de 

extensão universitária, orientando sua ação, 

prioritariamente, para áreas de grande 

pertinência social 
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 As metas do PNE são resultado das demandas 

do FORPROEX, que entende que as atividades 

de extensão, quando indissociadas do ensino e 

da pesquisa, tornam acessíveis à sociedade o 

conhecimento produzido na universidade e 

contribui diretamente na formação cidadã de 

seus estudantes. Além disto, reafirma a 

autonomia universitária reconhecendo seu 

papel de comprometimento com as políticas 

sociais, independentemente de governos. 
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 A Extensão é, sobretudo, uma via de mão 

dupla, com trânsito assegurado à 

comunidade acadêmica, que encontrará, 

na sociedade, a oportunidade de 

elaboração da práxis do seu 

conhecimento acadêmico. O 

conhecimento teórico é, assim, 

enriquecido pela práxis, pela vivência dos 

atores envolvidos.  
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 De acordo com o Plano Nacional de Extensão 

Universitária, esse fluxo, que estabelece a troca 

de saberes sistematizados, acadêmico e popular, 

terá como consequências: a produção do 

conhecimento resultante do confronto com a 

realidade brasileira e regional; a democratização 

do conhecimento acadêmico e a participação 

efetiva da comunidade na atuação da 

Universidade. Além de instrumentalizadora 

desse processo dialético de teoria/prática, a 

Extensão é um trabalho interdisciplinar que 

favorece a visão integrada do social.  
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 A Política Nacional de Extensão é pactuada 

pelas Instituições Públicas de Ensino Superior e 

tem como documento referencial o Plano 

Nacional de Extensão, que estabelece diretrizes 

para a extensão universitária. Segundo o Plano, 

essas diretrizes podem ser expressas em cinco 

eixos, como já vimos: impacto e transformação; 

interação dialogada; interdisciplinaridade; 

indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão e 

impacto na formação do estudante. 
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 Nesta direção, o que podemos ainda enfatizar que está 

presente num desses cinco eixos é a 

Interdisciplinaridade que, como conceito, refere-se à 

interação entre duas ou mais disciplinas, ou seja, a idéia 

é evitar a compartimentação dos saberes, para além da 

‘disciplina’ que é a forma de organizar, delimitar, 

representando um conjunto de estratégias 

organizacionais e seleção de conhecimentos que são 

ordenados quando ensinados.  

 Ou seja, a idéia com a interdisciplinaridade na extensão 

é, justamente, superar a disciplinarização do 

conhecimento.  
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 A creditação da extensão universitária não é, 

portanto, a nosso ver, a sua disciplinarização 

como parte do curriculo. Representa, 

sobretudo, a superação da compartimentação 

dos saberes disciplinares e da massificação da 

sala de aula. Creditar não é disciplinarizar. Trata-

se, sobretudo, de definirmos, com a creditação, 

uma política de extensão na UFPR que 

promova, baseado nos cinco princípios que a 

definem, a melhoria da formação cidadã de 

todos os envolvidos.  
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 Para além da profissionalização ou 

transmissão de informações e técnicas, 

trata-se, sobretudo, da comunidade 

acadêmica desenvolver a capacidade de 

compreender e transformar a realidade. 

Daí a necessidade de pensarmos em 

capacitações de acordo com as 

necessidades inerentes a cada curso. 
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O QUE FOI 

REALIZADO 

NA UFPR? 
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SIEPE 2014, 2015 E 2016 
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2014: Conhecer para Aprimorar 

2015: Ensino, Pesquisa e Extensão: a Universidade 

em tempos de desafios  

2016: Sentidos da Ética na Formação Acadêmica  



Visita técnica Jandaia do Sul 

2014 
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XXVI SEMANA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO  

IX SEMANA DA PEDAGOGIA  

Mai/2014  

 "Currículo e formação de Professores"  
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SEURS  

Set/2014 

coex@ufpr.br 

Considerando o debate realizado nos últimos eventos 

nacionais e internacionais de extensão universitária, 

consubstanciado na proposta do Plano Nacional de 

Educação – PNE, propondo a integração e articulação 

efetiva da extensão com os cursos de graduação, o 32º 

SEURS teve como tema "A extensão nos cursos de 

graduação: creditação, curricularização e integração". 

 



Apresentação Proposta PNE  

REUNIÃO FÓRUM COORDENADORES 

Jun/2015 
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Apresentação proposta PNE  

REUNIÃO COPEFOR/PROGRAD 

Ago/2015 
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Coordenadoria de Políticas Sociais: 
projetos e programas voltados às áreas de grande 

pertinência social 

coex@ufpr.br 

PROGRAMAS E PROJETOS 

Os projetos e programas institucionais que atendem demandas 

sociais e que fazem parte da CPS são coordenados por docentes 

e/ou técnicos da UFPR, com participação de estudantes e da 

comunidade externa, de acordo com a Resolução 72/11 – CEPE, 

que dispõe sobre as Atividades de Extensão na Universidade 

Federal do Paraná.  



COEX, CAEX e SIGEU 

 Reestruturação da Coordenadoria de 

Extensão (COEX) para atender e orientar 

professores; 

 Reuniões de sensibilização e mobilização 

junto aos pareceristas da comissão de 

assessoria à extensão (CAEX); 

 Reformulação do SIGEU; 

 Comissão para reformulação de 

resoluções de extensão 
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COMISSÃO DE ASSESSORAMENTO 

PARA A CURRICULARIZAÇÃO DA 

EXTENSÃO NA UFPR 

Implantada em setembro /2015 
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 A Comissão é constituída de dois 

representantes, titular e suplente das seguintes 

unidades e seguimentos: 

  

 PROEC  

 PROGRAD 

 Docentes representantes do Fórum do 

Coordenadores 

 Conselheiros Técnicos Administrativos  
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FUNDAMENTOS DA COMISSÃO 

 Discussão sobre as possibilidades de implementar a 

estratégia do PNE, a partir de uma política extensionista 

que privilegiasse as características peculiares da UFPR, 

considerando a estreita relação do processo de 

creditação com as definições curriculares, gerenciadas 

pela Pró-Reitoria de Graduação e Ensino 

Profissionalizante.  

 Reflexão exaustiva sobre as relações, os limites e a 

interação entre o conceito de disciplina e seus avanços 

com relação às concepções pedagógicas de ensino, 

permitindo que a comunidade universitária se aproprie 

dos conceitos e das variadas formas de estruturação do 

currículo. 
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Trabalhos da Comissão  

set/15 a ago/16 
 11 Reuniões da Comissão; 

Reuniões de sensibilização e mobilização junto aos coordenadores de 

graduação, de extensão, do sindicato: 

 Apresentação no Fórum de Coordenadores (2015);  

 Apresentação no Copefor/Prograd (2015); 

 Reunião com Coordenadores de Curso (03/16); 

 Reunião com representantes do CRAPUFPR (03/16); 

 Apresentação para o CEM (05/16); 

 Reunião com APUFPR (05/16); 

 Debate no CRAPUFPR (06/16); 

Apresentação dos trabalhos da comissão no Forproex Sul (03/16); 

Elaboração e aplicação do questionário de avaliação institucional (07/16); 

Link site PROEC com e-mail de contato; 

Seminário de Creditação da Extensão (08/16); 

Apresentação da proposta de Minuta de Resolução ao CEPE (10/16) 
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 QUESTIONÁRIO INSTITUCIONAL 

PARA MAPEAMENTO DOS 

PROGRAMAS E DOS PROJETOS DE 

EXTENSÃO NOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO DA UFPR 
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Objetivo 

Realizar o mapeamento das 

potencialidades e das 

dificuldades para a 

implantação da creditação da 

extensão nos cursos de 

graduação da UFPR  
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Método 

 Levantamento das questões fundamentais para o 

mapeamento; 

 Comunicação no Fórum aos coordenadores de cursos; 

 Envio de e-mail aos coordenadores com senhas para 

acesso ao questionário; 

 Envio de e-mail aos coordenadores sobre abertura para 

preenchimento do questionário no site da PROEC (até 

30/05); 

 Última chamada por e-mail para coordenadores; 

 Prorrogação do prazo para preenchimento (até 30/06); 

 Compilação e análise dos resultados. 
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Questionário: questões abertas e 

fechadas 
1) Existem Programas/Projetos de extensão que estão em atividade 

(vigentes) em seu Curso? 

 ( ) NÃO  

 ( ) SIM  

 1.1) Liste os Programas/Projetos de extensão de seu curso em 

atividade (vigentes) e os docentes que deles participam.  

 1.2) Em quais áreas temáticas estão inseridas os 

Programas/Projetos de extensão de seu curso? ( )Comunicação ( 

)Cultura ( )Direitos Humanos e Justiça ( )Educação ( )Meio 

Ambiente ( )Saúde ( )Tecnologia e Produção ( )Trabalho  

 1.3) Quais desses Programas/Projetos de extensão estão 

articulados com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC)? Liste-os e 

explique como 
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Questionário: questões abertas e 

fechadas 
2) Há professores que coordenam ou participam de 

Programas e Projetos que atendem a outros cursos?  

 ( ) NÃO  

 ( ) SIM  

 2.1) Liste os Professores e os Programas/Projetos.  

 2.2) Esses Programas/Projetos listados acima 

atenderiam à formação dos alunos de seu curso?  

 ( ) NÃO  

 ( ) SIM  

 2.2.1) Explique como. 
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Questionário: questões abertas e 

fechadas 
 3) Existem disciplinas obrigatórias que desenvolvem 

ações de Programas/Projetos de extensão em seu 

curso?  

 ( ) NÃO  

 ( ) SIM  

 3.1) Liste-as com os nomes dos Programas/Projetos.  

 4) Qual a relevância de Programas/Projetos de extensão 

para a formação profissional dos alunos de seu curso?  

 5) Indique outros aspectos que não foram explorados 

nas questões e que você considera relevantes para a 

implantação da creditação da extensão no Curso que 

você coordena.  
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Análise dos resultados 

 Quantitativos:  realizada porcentagem 

simples às questões fechadas (univariada) 

 Qualitativos: análise de conteúdo que 

consiste em uma leitura profunda de cada uma 

das respostas, onde, codificando-se cada uma, 

obtém-se uma idéia sobre o todo. Interpreta-se 

o conteúdo de forma a codificar as respostas 

dadas, à medida que se lê o conteúdo da 

resposta em análise,  criando as categorias de 

respostas.  
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AMOSTRA DE 69 

RESPOSTAS 
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QUESTIONÁRIO INSTITUCIONAL 
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Sim  

87% 

Não 

13% 

Existem Programas/Projetos de extensão que estão em 

atividade (vigentes) em seu Curso? 

Sim Não
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seu curso? 
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Sim 

36% 

Não 

51% 

Sem extensão 

13% 

Existem disciplinas obrigatórias que desenvolvem ações de 

Programas/Projetos de extensão em seu curso? 

Sim Não Sem extensão



QUESTIONÁRIO INSTITUCIONAL 
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Sim 

49% 

Não 

33% 

O curso não tem extensão 

18% 

Há professores que coordenam ou participam de Programas e Projetos que 

atendem a outros cursos? 

Sim Não O curso não tem extensão
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Sim 

56% 

Não 

5% 

Em Branco 

39% 

Esses Programas/Projetos listados acima atenderiam à formação dos alunos de 

seu curso? 

Sim Não Em Branco



Qual a relevância de Programas/Projetos de 

extensão para a formação profissional dos alunos 

de seu curso? 
 Essencial/relevante/fundamental/contribui/significativa 

 Limitada/eventual/pouca relevância 

 Sensibilização para aspectos sociais 

 Conhecimento do território, exercício de cidadania e 

formação humanística 

 Desenvolvimento de habilidade 

 Interdisciplinaridade/Multidisciplinaridade 

 Ampliação na formação disciplinar 

 Conhecimento do sistema produtivo 

 Responsabilidade social 

 Retenção de alunos 
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 Estreitar a relação com a comunidade 

 Contato com a realidade e o exercício de 

análise de problemáticas presentes no campo 

de trabalho 

 Contribuem para o desenvolvimento de 

pensamento reflexivo, crítico e antenado com a 

realidade 

 Ampliar a visão sobre o problema demandado / 

objeto em estudo, visando à superação de 

questões, geralmente, fundamentadas no senso 

comum, trazendo para os sujeitos envolvidos no 

processo, conhecimentos antes não produzidos 
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 Oportunidade onde se difundem as ideias de usar 

práticas experimentais e fenômenos do cotidiano como 

ferramentas para reforçar o aprendizado 

 Levar o aluno UFPR a conhecer diferentes realidades, 

aprendizagem dinâmica 

 Permite que os alunos insiram-se em áreas de mercado 

que a universidade não é capaz de fornecer sozinha 

 Interface com atores sociais e interfaces com outros 

campos do conhecimento 

 Melhora significativa nas habilidades e postura dos 

alunos 
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 conhecimento de fatores sociais, econômicos, culturais 

e políticos da vida do país, fundamentais à cidadania e a 

prática profissional 

- exploração de recursos pessoais, técnicos e 

profissionais para a elaboração de ações e atividades 

numa perspectiva interdisciplinar 

- inserção dos estudantes em diferentes cenários de 

prática e o conhecimento das políticas a estes 

associadas 

- desenvolvimento de habilidades e competências em 

atividades de assistência, planejamento e gestão de 

serviços, de assessoria e consultoria de projetos, 

empresas e organizações. 
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 Absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando 

a sua atuação crítica e criativa na identificação e 

resolução de problemas. Esta visão considera aspectos 

político-econômicos, sociais, ambientais e culturais, com 

visão ética e humanística, em atendimento às demandas 

da sociedade. 

 Currículo que procura  romper com a visão 

fragmentada nos processos de produção e socialização 

do conhecimento 

 Aprimoram o trabalho em equipe e a pesquisa de 

conteúdos além do oferecido pelas disciplinas 

 Relação de saberes teóricos e pedagógicos com a 

prática 
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PROBLEMAS/DIFICULDADES/RISCOS 

 Problemas com SIGEU  

 Já existem atividades formativas 

 Curso noturno (extensão é durante dia) 

 Depende da boa vontade dos docentes 

 Curso onde poucos realizam extensão 

 Carga horária elevada do curso (10% extensão 

é muito alto) 

 Esclarecer a coordenação/ dificuldade em 

compreender como isto será feito  

 Necessidade de financiamento / falta de 

recursos indispensáveis 
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PROBLEMAS/DIFICULDADES/RISCOS 

 Falta de professores 

 As atividades de extensão mais significativas seriam a 

realização de estágio não obrigatório na qual o 

estudante entra em contato com o setor produtivo 

 Pouca participação dos alunos 

 Possibilidade de redução de investimentos para 

execução dos projetos / programas, uma vez que a 

extensão será considerada parte obrigatória dos 

currículos, podendo ter o orçamento reduzido / diluído 

com o ensino 

 Arrisca-se criar a separação entre estudantes do 

mesmo curso que desenvolvem atividades similares, mas 

uns com remuneração (bolsa) e outros sem 

remuneração.  coex@ufpr.br 



PROBLEMAS/DIFICULDADES/RISCOS 

 Necessidade de ampliar o número de 

projetos/programas para atender a 

formação de todos os estudantes.  
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FACILITADORES 

 Os estudantes adoram ir a campo 

 Existência de disciplinas associadas a 

projetos 

 Apoio institucional aos 

projetos/programas 

 Litoral já possui atividades de extensão 

integradas aos cursos (2) 

 Atividade do PET feita em escolas 

 Aumento do redimento em sala 
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SUGESTÕES 

 Fim da dupla creditação disciplina/extensão 

 Os estágios já são extensão 

 Facilitar o registro no SIGEU 

 Usar o modelo das atividades formativas 

 Vinculação de horas de extensão nas disciplinas 

já existentes 

 Canal na pág da UFPR para sugestões e críticas 

 Tema deve ser pautado nos conselhos setoriais 

 Debate amplo com discentes 
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 Cada projeto de extensão deve ter uma verba 

fixa por semestre para atividades de 

deslocamentos, alimentação, materiais didáticos 

entre outros custos que a extensão demanda 

 Os projetos de extensão podem ser 

desenvolvidos em comunicação com disciplinas 

já existentes, tendo também um cadastro no 

SIGEU para identificação e controle, pela 

PROEC, destas atividades de extensão 
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 Todas as atividades de extensão sejam 

elas parciais ou totais, em termos que 

carga horária destinada para atividades de 

extensão, devem ser avaliadas por 

semestre, pelo colegiado do curso, através 

de uma comissão permanente e pelo 

SIGEU 
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 É importante considerar a atual 

capacidade dos programas e projetos e a 

demanda que os mesmos terão ao se 

tornar obrigatória a extensão para todos 

os alunos e com uma carga horária 

elevada.  

Deve ser ponderado também a 

capacidade e interesse da sociedade em 

receber tamanha interferência 
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 Análise dos PPCs e possibilidade de 

organização de oferta de extensão por 

curso, intercursos e institucional, tendo 

em vista que a articulação entre os cursos 

e áreas enriquecerá o repertório 

formativos dos/as estudantes 

 A inserção dos mestrandos nos projetos 

de extensão gera uma sinergia com os 

graduandos. 
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 Desenvolvimento de eventos, cursos, 

artigos e TCCs que têm como base 

experiências vivenciadas no projeto 

poderiam ser creditadas. 

 O projeto deve ser amplamente debatido 

com alunos (DCE deve participar das 

discussões) e professores 
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O QUE TEMOS E O QUE 

REALIZAMOS COMO 

POLÍTICA DE EXTENSÃO 

PARA A UFPR? 
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PARTICIPAÇÕES/REPRESENTAÇÕES 

EM EVENTOS DE EXTENSÃO 

FORPROEX 

FORPREX – Sul 

CBEU 
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Participação no 2º Congresso de Extensão da Associação de 

Universidades do Grupo de Montevidéu (AUGM)  

Out/2015 
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-Reformulação do Sistema Integrado de Gestão de Extensão 

Universitária (SIGEU 2.0) – SETEMBRO 2016 ; 

-Reformulação e adequação da Resolução 72/11 (Dispõe sobre as 

Atividades de Extensão na Universidade Federal do Paraná. (alterada 

pela Resolução 70/12 de 20 de dezembro de 2012) – Comissão 

CAEX; 

-MAE, CPS, COC integrando efetivamente ensino, pesquisa e extensão; 

-FDA que contempla a extensão; 

-Programa Sênior de Extensão; 

-Política de Bolsas de Extensão (FA, PROEXT, UFPR); 

-Resolução 25/14 (Estabelece normas para o Programa Institucional de 

Alocação de Pontos e Vagas Docentes); 
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Resolução 25/14 
Capítulo V 

 Art. 30 Serão pontuadas as atividades registradas como Programas, Projetos, 

Cursos, Eventos,Prestações de Serviço Extensionista, conforme estabelecidos na 

Resolução Nº 72/11 - CEPE. 

 Art. 31 A quantificação da força de trabalho de professores envolvidos em 

atividades de extensão, auferida anualmente pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

– PROEC, será estabelecida considerando a carga horária semanal de professor em 

extensão (CHPsnl,ext) e levará em conta: 

 I- os registros de relatórios aprovados, do SIGEU; 

 II- a classificação atribuída à atividade, no caso de Programas e Projetos; e 

 III- a validade correspondente ao ano civil a que se refere. 

 

coex@ufpr.br 



Artigo 31 § 4º A carga horária semanal de professor em extensão (CHPsnl,ext em 

horas/semana), como registrada no SIGEU, consideradas 45 (quarenta e cinco) semanas 

de atividades no ano, por atividade extensionista e de forma cumulativa por docente, 

terá como limites: 

 Programa 

Coordenador 8 horas/semana 

Participante 6 horas/semana 

 Projeto 

Coordenador 8 horas/semana 

Participante 6 horas/semana 

 Curso 3 horas/semana 

 Evento 1 hora/semana 

 Prestação de Serviço 1 hora/semana 
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Art. 32 A quantificação anual da força de trabalho referente à unidade de 

lotação, para atividades extensionistas, será estabelecida considerando a carga 

horária semanal de extensão da unidade de lotação (CHEXudl,ano), e levará 

em conta: 

 I- a carga horária semanal de professor em extensão (CHPsnl,ext); 

 II- o adicional de carga horária semanal de professor em extensão 

(CHPsnl,ext); e 

 III- a quantidade de professores da unidade de lotação que participaram, no 

ano civil, de atividades extensionistas (n). 

coex@ufpr.br 



Fundamentos para uma 

proposta de Resolução para 

a creditação curricular da 

extensão nos cursos de 

graduação da UFPR 
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Importância das DIRETRIZES Plano 

Nacional de Extensão Universitária: 

OS CINCO “Is” 

Impacto e transformação 

Interação dialógica 

Interdisciplinaridade 

Indissociabilidade Ensino/Pesquisa/Extensão 

Impacto na Formação Discente 
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FOCALIZAR A CONCEITUAÇÃO  

EXTENSÃO NA UFPR 

Resolução 72/11 - Art. 1º  

 A Extensão Universitária é um processo 

educativo, cultural, científico ou tecnológico, que 

articula o ensino e a pesquisa de forma 

indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre a Universidade Federal 

do Paraná (UFPR) e os demais segmentos da 

sociedade. 
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 § 2º Os princípios que norteiam a 

Extensão Universitária são:  

 I- Impacto e Transformação que visa o 

estabelecimento de relação entre a UFPR e os 

demais segmentos da sociedade para uma 

atuação transformadora, voltada 

prioritariamente à formação acadêmica e a 

necessidades sociais; 
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 II- Interação Dialógica que visa o 

estabelecimento e desenvolvimento de 

relação entre a UFPR e os demais 

segmentos da sociedade por meio do 

diálogo e da troca de saberes;  
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 III- Interdisciplinaridade que visa o 

estabelecimento de interrelação ou 

integração de conhecimentos, 

metodologias profissionais no 

atendimento a demandas formativas e 

sociais; 
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 IV- Indissociabilidade Ensino, Pesquisa e 

Extensão que consiste no vínculo da 

Extensão Universitária ao processo 

de formação de pessoas e de 

geração de conhecimento envolvendo 

necessariamente docentes e discentes da 

UFPR.  
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 V- Impacto na formação dos estudantes 

visando fortalecer a experiência 

discente em termos teóricos, 

metodológicos e da cidadania. 
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ÁREAS TEMÁTICAS DA EXTENSÃO 

 Comunicação 

 Cultura 

 Direitos Humanos e Justiça 

 Educação 

 Meio Ambiente 

 Saúde 

 Tecnologia e Produção 

 Trabalho  
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MODALIDADES DE AÇÕES DE EXTENSÃO 

 

 Eventos; 

 Cursos; 

 Projetos; 

 Programas; 

 Prestação de serviços. 
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Metas a serem atingidas para a implantação da creditação 

da extensão nos cursos de graduação, até 2024 

 Desenvolver e implantar uma Resolução de 

Curricularização, visando a construção 

colaborativa de conhecimento a partir das 

atividades de extensão; 

 Oferecer Capacitação a técnicos, estudantes, 

seniores e docentes sobre elaboração de 

atividades, programas e projetos de extensão 

bem como projetos e programas de extensão 

institucionais 
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 Realizar Seminários com Coordenações 

sobre a incorporação da creditação curricular 

no Projeto Pedagógico dos Cursos de 

Graduação dando ênfase à creditação de 

programas e projetos de extensão que 

articulem linhas de ensino e pesquisa em função 

das exigências sociais. Valorizar a extensão na 

carga horária docente; 
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 Consolidar uma Política de Publicação e 

Visibilidade das produções da extensão: Revista, livros, 

calendário de grandes eventos e debates. 

Implementação e divulgação midiática de resultados na 

constituição de uma Universidade Solidária; 

 Desenvolver  e implantar uma Política de 

Monitoramento e Avaliação: sistema de 

monitoramento das atividades de extensão, 

desenvolvimento de indicadores de extensão adequados 

e auditáveis, para implantação de recursos;  
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 Consolidar uma Política de Valorização do 

Trabalho Acadêmico da Extensão como 

instrumento de mudança institucional e social, visando 

ampliação de bolsas para estudantes, definição de 

recursos para docentes, seniores e técnicos. 

Implementação de uma sistemática de participação em 

Editais; 

 Garantir a participação de técnicos e seniores na 

coordenação de ações extensionistas. 
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 Entendemos assim que a ação 

transformadora deva possibilitar uma 

universidade voltada para os problemas 

sociais, que encontre soluções por 

intermédio de suas pesquisas e que 

realimente seu ensino, focalizando as reais 

necessidades da sociedade.  
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 A proposta,da comissão visa criar, no 

âmbito dos currículos plenos de 

graduação, as Atividades Curriculares 

de Extensão (ACE) como 

componentes obrigatórios dos 

Projetos Pedagógicos de Curso, 

tendo por finalidade contribuir para a 

efetiva indissociabilidade entre as 

funções básicas da Universidade.  
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 As ACE devem estar vinculadas a programas e 

projetos de extensão orientados 

prioritariamente para áreas de grande 

pertinência social e ao âmbito de formação dos 

cursos de graduação. Com vistas à integração 

no processo de ensino-aprendizagem, a inserção 

das atividades de extensão deve ocorrer 

prioritariamente em articulação com os 

conteúdos curriculares sem implicar, 

necessariamente, no aumento de carga horária 

total dos cursos. 
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 As ACE podem ser creditadas nos currículos plenos com carga horária 

total obrigatória, definida a critério dos Colegiados de Curso, dentre as 

seguintes opções não excludentes: 

 componentes de qualquer unidade curricular do curso, 

contabilizadas parcialmente na categoria Extensão (EX) 

desde que vinculadas a programa(s) e/ou projeto(s) de 

extensão proposto(s) pelo curso; e/ou 

 integrantes de unidade curricular específica do curso 

denominada Programas e Projetos de Extensão, 

contabilizadas integralmente na categoria Extensão (EX) 

desde que vinculadas a programa(s) e/ou projeto(s) de 

extensão proposto(s) pelo curso 
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 As atividades de extensão, decorrentes da 

participação de estudantes do curso em 

programa(s) e/ou projeto(s) de extensão 

desenvolvido(s) no âmbito geral da UFPR, 

podem ser consideradas como integrantes da 

unidade prevista no inciso II, limitadas a 50% da 

carga horária total das ACE, desde que as cargas 

horárias a serem creditadas sejam analisadas e 

validadas pelo Colegiado de Curso. 
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 Para que isso seja possível é necessário implementar, 

efetivamente, ações que ‘estendam’ a própria 

universidade para além de seus muros, acolhendo e se 

dando a acolher, no espaço dialógico com a sociedade e 

na melhoria da qualidade de nosso ensino.  

 Esse é o desafio atual da UFPR na creditação da 

extensão nos cursos de graduação: tornar possíveis as 

ações transformadoras de ensino, pesquisa e extensão, 

que visem uma ampliação necessária da democratização 

dos saberes institucionais que, em contrapartida, 

transformarão nossa universidade.  
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OBRIGADA! 
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