
 
 

 

 

O QUE É EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA?  
  

“A extensão universitária, sob o princípio 
constitucional da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, é um processo  interdisciplinar, 
educativo, cultural, científico e político que promove a 
interação transformadora entre Universidade e outros 
setores da sociedade”.   

(FORPROEX, 2009; 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

POLÍTICA NACIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
Elaborada em 2012, durante o FORPROEX, em Manaus. 

 

 

1. DIRETRIZES 

1. Interação Dialógica (diálogo e troca de saberes); 

2. Interdisciplinaridade e interprofissionalidade (combinação 
de especialização e visão holística); 

3. Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão (sala de aula 
são todos os espaços, dentro e fora da Universidade; 
incorporação da pós-graduação; produção acadêmica);  

4. Impacto na formação do Estudante (ampliação do universo 
de referência, além do contato direto com as grandes questões 

contemporâneas) – três elementos essenciais:  

 Designação do professor-orientador;  

 Objetivos da ação e competência dos atores envolvidos;  

 Metodologia de avaliação da participação do estudante;  

5. Impacto e Transformação social (exprime o caráter político 
da extensão universitária) – características: privilegiamento de 
questões sobre as quais atuar; abrangência; efetividade. 

 

 

2. PRINCÍPIOS  

2.1  Ciência, arte e tecnologia como prioridade; 

2.2 Universidade não é proprietária de um saber pronto e 
acabado; 

2.3  Ela deve participar dos movimentos sociais;  

2.4  Ação cidadão não pode prescindir da efetiva difusão e 
democratização dos saberes; 

2.5 Prestação de serviços deve ser produto de interesse 
acadêmico, científico, filosófico, tecnológico e artístico do  
Ens., Pes. e Ext. = é um trabalho.  



 
2.6  Atuação junto ao sistema de ensino deve ser uma das 

diretrizes da educação básica. 

 

 

3. AÇÕES POLÍTICAS  
 
3.1 Normatização e implementação da Extensão Universitária  
Devem ser construídos e normatizados, com prioridade:  

processo de aprovação das ações; processo de monitoramento 
e avaliação da extensão (definição de indicadores); formas de 
financiamento; programas de bolsa de extensão; formas de  
participação do estudante; flexibilização curricular; integralização 
curricular de créditos em atividades extensionistas; valorização 
da participação do docente; formas de participação de técnico 
administrativos; formas de participação da comunidade externa 
nos processos decisórios relacionados com atividades 
extensionistas específicas. 

 

3.2. Articulação da Extensão Universitária com as políticas 
públicas – possui três eixos integradores:  

1º. eixo: Áreas temáticas (grandes focos de política social) –  
comunicação; cultura; direitos humanos e justiça; meio 
ambiente; saúde; tecnologia e produção; trabalho. 
2º. eixo: Território (promoção da integração) 
3º. eixo: Grupos populacionais (sujeitos populacionais 
específicos, especialmente em situação de vulnerabilidade 
social)  

 
ÁREAS DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIAS: preservação e 
sustentabilidade ambiental; ampliação da oferta e melhoria da 
educação básica; melhoria da saúde e qualidade de vida da 
população; melhoria do atendimento à criança, ao adolescente 
e ao idoso; melhoria do programa nacional de  educação nas 
áreas de reforma agrária; promoção do desenvolvimento  
cultural; ampliação e fortalecimento das ações de 
democratização da ciência; formação de mão-de-obra, 
qualificação para o trabalho,reorientação profissional. 
 



 
 
  

 

3.3 Articulação da Extensão com os movimentos sociais; 
 

3.4 Articulação da Extensão com os setores produtivos; 
 

3.5 Apoio à ampliação e democratização do ensino superior. 

 

 
 
 
4. PROPOSTA PARA UNIVERSALIZAÇÃO DA EXTENSÃO – 
PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2011-2020 (10% DOS 
CRÉDITOS)  
  
AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO 

1. Política De Gestão;  
2. Infraestrutura;  
3. Relação Universidade-Sociedade; 
4. Plano Acadêmico; 
5. Produção Acadêmica;  
6. Indicadores De Execução E Metodologia. 
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