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Roteiro

• Contextualizar a educação superior brasileira

• Localizar historicamente  a extensão universitária 
(concepções) 

• Elementos da realidade pandêmica e o impacto sobre a 
extensão 

• Desafios 
• Inserção curricular da extensão – cumprimento da 

Resolução 7 CNE
• Desenvolver extensão em contextos de não 

presencialidade física – interação dialógica  numa 
sociedade desigual como a brasileira 

• Ausência de uma politica de Estado para o 
financiamento da Extensão Universitária 
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O que é a 
Extensão 
Universitária?
A Extensão Universitária, sob 
o princípio consLtucional da 
indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, 
é um processo 
interdisciplinar, educaLvo, 
cultural, cienOfico e polí/co 
que promove a interação 
transformadora entre 
Universidade e outros 
setores da sociedade. 
(FORPROEX, 2012, p.28) 
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• Concepção que se modifica na história muito associada ao próprio desenvolvimento 
da educação superior brasileira 

Educação superior para poucos ( elitista ) --- Democratização da Educação superior  

Menos democracia – Mais democracia 

• PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ ASSISTENCIALISMO / DIALOGICIDADE 

• DIRETRIZES da concepção dialógica  - Politica Nacional de Extensão (2012)
• interdisciplinaridade
• interprofissionalidade
• interação dialógica e transformadora com a sociedade
• indissociablidade ensino, pesquisa e extensão 
• impacto na formação do estudante ( técnica, estética e ética)

• MODALIDADES 
• Programas – Projetos- Cursos – Eventos –Prestação de serviço



Desafios da Extensão 
Universitária

01
Inserção Curricular

Currículo define 
conhecimento válido. 
Construção social que 

preenche a escolaridade de 
conteúdos e orientações

(SACRISTÀN,2000),

• SER RECONHECIDA COMO DIMENSÃO 
ACADÊMICA IMPRESCINDÍVEL À FORMAÇÃO 
NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

• SER EFETIVAMENTE DESENVOLVIDA DE 
FORMA INDISSOCIÁVEL COM A PESQUISA E 
COM O ENSINO ( SUPERAR AS 
ASSIMETRIAS)

• Financiamento  Público : política de Estado 
para o financiamento da Extensão 
Universitária  - Indicadores /TCU

• Inserção Curricular da Extensão – Resolução 
7 de 2018- CNE
• Regulamenta a estratégia 12.7 PNE 

(2014- 2024)
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Desafios da 
Extensão 

Universitária
02 

CONTEXTO DA PANDEMIA     

• Desenvolver extensão em contextos 
de não presencialidade física .

• Como assegurar a interação dialógica   
numa sociedade desigual como a 
brasileira  ( público vulnerável acentua 
a vulnerabilidade com a pandemia).

Compar'lhamento

Contextualização 

Produção coletiva e 
transformação social 
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O que a 
pandemia 

impõe sobre as 
universidades?

• Distanciamento social/ isolamento

• Uso obrigatório  (máscaras e álcool gel)

• Suspensão do calendário acadêmico 
• Retomada das aLvidades por meio das tecnologias 

remotas
• Conec&vidade 
• Formação para a presencialidade.

Convoca a universidade a cumprir sua função social 
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Ações ligadas ao 
enfrentamento da 
pandemia foram mantidas, 
seja no atendimento direto 
à população, resguardadas 
as medidas de segurança, 
seja no contato mediado 
por tecnologias.
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A interdisciplinaridade e a 
ar.culação com o ensino
e a pesquisa se 
destacaram. 

A relação dialógica com os
setores da sociedade foi a 
mais afetada, uma vez
que existem limitações de 
acesso da população mais
vulnerável aos meios de 
tecnologia digital que 
pudessem mediar o 
diálogo. 
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O resultado demonstra a 
dificuldade de acesso da 
população ao uso das 
tecnologias de interação
remota. A inclusão digital 
social é uma realidade
muito distante para a 
população brasileira.

Comunidade interna 
contemplada com editais, 
doações e formaçao digital.
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A possibilidade da 
não-presencialidade
na extensão pode
significar menor
participação popular 
como protagonistas
da ação.

Amplificou eventos, 
cursos e oficinas.

Profa. Dra. Olgamir Amancia  - UnB



Preocupação com a segurança
das pessoas.

Se contrapõe ao Projeto de Lei 
5595/2020 que torna aula 
presencial na Educação Básica e 
Superior “serviço essencial”
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Há o interesse em manter as ações
de extensão em formatos
alterna>vos e considerando
adaptações necessárias. Todavia os
recursos de infraestrutura e 
financeiros não acompanham a 
tomada de decisões do mérito da 
extensão
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Considerações 

• As Universidades não se furtaram a sua par3cipação no 
enfrentamento à pandemia. Tampouco, aguardaram que o poder 
público fizesse o financiamento adequado para agir.

• As a3vidades de extensão construídas nas Universidades, em suas 
múl3plas possibilidades  reafirmaram o caráter público da 
universidade e o compromisso com a construção de um 
conhecimento engajado às necessidades da população.

• As universidades estão desafiadas :
• Entender a excepcionalidade dessa agenda
• Dis3nguir a3vidade remota de EAD
• Não rela3vizar o valor da presencialidade e convivialidade

nos processos educacionais
• Afirmar a universalização do acesso à internet como uma 

necessidade humana
• Planejar as a3vidades acadêmicas com flexibilidade e 

orientada pelas ins3tuições cienNficas.
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Lições Pedagógicas da Pandemia

Reafirma o papel 
do Estado

Afirma o valor 
da Ciência 

Reposiciona o 
valor da 

Solidariedade 

Profa. Dra. Olgamir Amancia  - UnB



Referências

Profa. Dra. O
lgam

ir Am
ancia  -U

nB

• ANDIFES.V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural 
dos(as) Graduandos(as) das IFEs -2018 

• BRASIL. Lei 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de 
Educação - PNE e dá outras providências. Disponível em 
<hPp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2014/Lei/L13005.htm>. Acesso em 29 junho 2014.

• BRASIL MEC/CNE Resolução 7 de18 de dezembro de 2018. (Diretrizes para a 
Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 
da Lei nº 13.005/2014)

• FORPROEX. Polí`ca Nacional de Extensão Universitária (2012). Disponível em 
Acesso em 14 dezembro 2014 

• IMPERATORE, Simone Loureiro Brum; PEDDE, Valdir; IMPERATORE, 
Jorge Luis Ribeiro Curricularizar a extensão ou extensionalizar o 
currículo? aportes teó́ricos e prá́ticas de integraçãõ curricular da extensãõ ante 
a estratégia 12.7 do PNE .In:  XV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE 
GESTÃO UNIVERSITÁRIA – CIGU Desafios da Gestão Universitária no 
Século XXI Mar del Plata – Argentina 2, 3 e 4 de dezembro de 2015 

• RIBEIRO, Darcy. Universidade para quê?. Brasilia: Ed. UnB, 1986

• Sacristán, J.Gimeno. O Currículo:uma reflexão sobre a prática. 3.ed.Porto 
alegre: Artmed,2000.

• OLIVEIRA, F.; GOULART, P. M. Fases e faces da extensão universitária: 
rotas e concepçõ̃es. Rev. Ciênc. Ext. v.11, n.3, p.8-27, 2015


