
Vamos discutir este assunto?
O professor Daniel Pansarelli, Pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal do ABC (UFABC) e Presi-
dente Nacional do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (Forproex), esteve 
conosco em junho, no Câmpus de Cuiabá, durante o I Fórum dos Coordenadores de Graduação. Sintetizamos a 
esclarecedora exposição que o docente fez sobre o tema da Curricularização da Extensão e a apresentamos na 
sequência.
Sobre a curricularização
O Plano Nacional de Educação (PNE/2014) estabelece que, no período de sua vigência, 10% do total de créditos 
curriculares do estudante de graduação deve ser cumprido por meio de ações de extensão universitária. As uni-
versidades têm até 2024 para planejar e viabilizar as mudanças necessárias nos projetos pedagógicos dos cursos.
Em âmbito nacional, evidenciamos que o Conselho Nacional de Educação montou um subgrupo que está esta-
belecendo as diretrizes nacionais de extensão universitária. Paralelamente a isso, estamos nos articulando com 
a Andifes para que a extensão faça parte da matriz orçamentária das universidades, a partir de 2019.
A definição de extensão universitária que utilizamos é a construída pelo Forproex de 2012. “São atividades de ex-
tensão universitária aquelas que promovem de maneira direta a interação transformadora entre Universidade e 
sociedade, por meio de processos interdisciplinares, educativos, culturais, científicos e/ou políticos, sob o princípio 
constitucional da indissociabilidade entre a própria extensão, o ensino e a pesquisa”.
Dois aspectos da definição merecem destaque. O primeiro refere-se à interação transformadora. É preciso que haja 
algum tipo de atuação que leve a mudanças na comunidade atendida, mas também no membro da universidade 
que está fazendo a extensão. A extensão precisa ser uma via de mão dupla, não é simplesmente levar conheci-
mento ou prestar serviço na comunidade, é preciso que haja esse movimento da universidade para a comunidade 
e espaço para que a universidade também aprenda.
O segundo aspecto é o contato direto com as comunidades não acadêmicas. O diferencial entre ensino e extensão 
está justamente no fato de que a extensão promove uma ação direta na comunidade externa, não acadêmica e 
não científica, a fim de se atingir a camada da população que não se beneficia do ensino superior, pois o número 
de jovens em idade universitária no Brasil, de 18 a 24 anos, segundo o IBGE, ainda é bastante pequeno. 
A política nacional de extensão universitária estabelece cinco princípios da extensão: a Interação dialógica; a In-
terdisciplinaridade e interprofissionalidade; a Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão; o Impacto na forma-
ção do estudante e o Impacto na transformação social.
Na extensão, a interdisciplinaridade é absolutamente natural, pois os problemas da realidade que nos interpelam 
não são problemas disciplinares, de modo que, para fazer extensão, automaticamente há que ter prática interdis-
ciplinar.
Quero chamar a atenção para os princípios “interação dialógica” e “impacto social”. A interação dialógica está defi-
nida na política nacional de extensão universitária, de 2012, como a diretriz que orienta o desenvolvimento de rela-
ções de diálogo e troca de saberes entre Universidade e setores sociais. Não se trata mais de “estender à sociedade 
o conhecimento acumulado pela Universidade”, mas de produzir, em interação com a sociedade, um conhecimento 
novo. Há cursos que têm, naturalmente, uma relação com a comunidade. Isso pode ser simplesmente prestação 
de serviços, se for um movimento unilateral da universidade para a comunidade, ou pode transformar o serviço 
prestado em atividade de extensão ao permitir que a comunidade também se pronuncie.
Há perguntas que talvez nos ajudem a identificar a extensão: na interação, a comunidade influi na universidade? 
Recebemos da comunidade algum sinal de que é preciso mudar as práticas ou atendimentos? Meu curso, com as 
disciplinas que tem, dá conta de atender às demandas da comunidade? 
O outro conceito destacado é o impacto na transformação social. Não basta ter o impacto na formação do próprio 
estudante, porque isso o ensino também faz. Para ser extensão, tem que gerar impacto na comunidade. Qual foi a 
mudança, por menor que seja, que essa ação de extensão gerou na comunidade?

Cara/o colega,

Este segundo Boletim das Licenciaturas e Bacharelados reporta a expe-
riência da Universidade Federal do ABC (UFABC) para incluir 10% de cré-
ditos de extensão nas estruturas curriculares de graduação. É uma síntese 
da exposição do professor Daniel Pansarelli, atual Pró-reitor de Extensão 
e Cultura dessa universidade, que esteve conosco em junho, no I Fórum 
de Coordenadores de Graduação. O relato do professor foi editado para 
adequar-se ao espaço do BLB. Trata-se de experiência exitosa e em anda-
mento, que pode inspirar nossa reflexão, pois, até 2024, todo curso de gra-
duação da UFMT precisará, também, incluir a extensão em seus currículos, 
como determinado pelo Plano Nacional de Educação.

Na entrevista concedida pela servidora Sandra Jung Mattos, coordena-
dora de Extensão da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência (Pro-
cev), é possível apreender informações básicas sobre a situação atual 
da extensão na UFMT. De fato, é conveniente compreender onde se está 
para projetar aonde se quer chegar por meio da ressignificação e da 
proposição de novas modalidades de extensão, como pré-requisitos à 
formação de todo estudante.

Para contato com o BLB: ufmt.proeg.cfd@gmail.com 
Acesse o número anterior: http://www.ufmt.br/ufmt/un/publicacao/proeg
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Sandra Jung Mattos nasceu em Palotina (PR), 
cresceu no Paraguai e voltou ao Brasil na época de 
cursar o Ensino Médio. Mudou-se para Mato Gros-
so no ano de 2000, atuando como professora na 
Educação Básica. Na UFMT, ingressou em 2013, 
como Pedagoga lotada na Coordenação de Exten-
são na Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivên-
cia (Procev), assumindo, na sequência, a Supervi-
são de Extensão.

Boletim de Licenciatura e Bacharelado – Como 
está organizada a extensão  atualmente?
Sandra Jung de Matos – A extensão é a ativida-
de acadêmica que articula o Ensino e a Pesquisa 
e viabiliza a relação entre universidade e socie-
dade. Na UFMT, é regulamentada pela Resolução 
nº36/2005 e integra a Procev, por meio de uma 
Coordenação de Extensão. A Câmara de Exten-
são do Consepe é um órgão consultivo que tem a 
função de encaminhar questões pertinentes à Polí-
tica de Extensão da UFMT. 

BLB – Na sua percepção, a extensão vem se 
fortalecendo?
Sandra – Ela sempre aconteceu na UFMT! Atual-
mente vemos uma ressignificação da extensão nas 
relações do discente e docente, fortalecendo os vín-
culos com a comunidade externa numa perspectiva 
multi, inter e transdisciplinar e interinstitucional. 

BLB – Quais os maiores destaques na exten-
são?
Sandra – Temos projetos voltados para as áreas 
de música, saúde e educação, como o “UFMT em 
Cordas”, que trabalha com mais de 300 alunos da 
comunidade externa e o “Física nas Nuvens”, que 
atende mais de 500 alunos do Ensino Médio com 
curso preparatório para o Enem. Mas há muitos ou-
tros de igual importância!

BLB – Com a determinação do PNE de que 
10% da carga horária do curso seja realizada 
na forma de extensão, o que muda?
Sandra – São várias mudanças. A principal aconte-
ce no PPC [Projeto Pedagógico de Curso] com a in-
serção da extensão nos currículos de graduação, o 
que exige uma ampla discussão com a comunidade 
acadêmica. Para o discente, tal movimento visa ao 
despertar da autonomia e protagonismo por meio 
de ações engajadas, solidárias e alinhadas com de-
mandas sociais.

BLB – No horizonte próximo, as novas práticas 
de extensão tendem a fortalecer a indissocia-
bilidade do tripé universitário?
Sandra – A Constituição Federal dispõe que as uni-
versidades devem obedecer “ao princípio da indis-
sociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. 
Portanto, é um preceito legal. Para muitos docen-
tes, essa pode ser uma tarefa um tanto difícil, mas 
entendemos que o processo se constrói e se aper-
feiçoa com a prática.

BLB – A extensão poderá ter sua identidade 
fragilizada em decorrência da vinculação mais 
intensa com o ensino?
Sandra – A identidade da extensão se constrói de 
forma articulada com o ensino e a pesquisa, for-
mando o tripé de um processo emancipatório, que 
se articula e se realiza por meio do conjunto de prá-
ticas educativas e pedagógicas, políticas, acadêmi-
cas e científicas, culturais e de inclusão social. Não 
consigo ver os elementos do tripé desvinculados! 

BLB – Como a Procev está procedendo para 
sensibilizar a comunidade acadêmica em re-
lação às novas perspectivas para a extensão?
Sandra – Estamos adequando a Resolução 
n°36/2005 na Câmara de Extensão do Consepe, 
além de consolidarmos o Sistema de Extensão 
para registro das ações e divulgarmos os re-
sultados dos projetos de extensão na Revista e 
Mostra de Extensão.

BLB – Há iniciativas, em andamento, para nor-
matizar novas formas de realizar a extensão?
Sandra – Sim, como o Fórum de Extensão, realiza-
do em conjunto com a Proeg, tendo a participação 
dos coordenadores e diretores de Institutos e Facul-
dades e integrantes da Câmara de Extensão, além 
das reuniões mensais com a Câmara de Extensão.

BLB – Como pessoas interessadas podem con-
tribuir para que a reflexão sobre a extensão se 
substancialize?
Sandra – Cada Instituto e Faculdade tem sua re-
presentação na Câmara de Extensão e pode con-
tribuir discutindo com seus pares em reuniões de 
colegiado e congregação. As sugestões são levadas 
para as reuniões dessa Câmara, responsável por 
formular as políticas de extensão na UFMT.

BLB – Atualmente, quais os maiores desafios 
da Coordenação de Extensão?
Sandra – Inserir a extensão nos PPCs dos cur-
sos de graduação, consolidar o sistema de exten-
são (SIEx) para acompanhamento e avaliação das 
ações de extensão, bem como intensificar o diálogo 
entre as várias áreas acadêmicas e administrativas 
para que a UFMT adote ações de extensão voltadas 
às demandas sociais.
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Ideias orientadoras para a condução desse processo
O respeito à autonomia universitária e aos contextos locais e a não ampliação, de maneira direta, de 10% 
da carga horária dos cursos ou do currículo dos cursos, são ideias orientadoras. Trabalha-se com a noção de 
converter uma parte do currículo em atividades de extensão. Isso não quer dizer que os cursos não possam 
aumentar a carga horária, mas não significa que seja um “gatilho automático”. Não se trata de aumentar em 
10%, mas de pegar 10% do que já existe no curso e qualificá-lo como extensão universitária, desde que se 
enquadre nas diretrizes que definem as atividades de extensão.
Não há disputa entre ensino e extensão, pois posso usar a extensão como meio para viabilizar o ensino ou opera-
cionalizá-lo. Por isso a proposta é que sejam mantidos os números de créditos para docentes e discentes, alteran-
do-se o tipo de trabalho realizado naquele momento. Na prática, há componentes curriculares no PPC que podem 
ser trabalhados pelo professor por meio de atividades de extensão e não apenas por aulas teóricas ou práticas la-
boratoriais. Isso significa que em alguns horários em que daria aulas, o docente estará coordenando uma atividade 
de extensão. Para o docente, fica mantida a quantidade de créditos e a carga horária.
Não preciso criar disciplinas novas, não preciso de infraestrutura adicional. Vou precisar simplesmente de um pla-
nejamento pedagógico que permita converter determinados conteúdos que dou em aula em conteúdos trabalha-
dos por meio de ações de extensão. Isso implica que o professor prepare seus alunos para a extensão e que haja 
previsão de horário para que a extensão ocorra na grade horária do curso, sobretudo para estudantes de cursos 
noturnos.
Se um décimo do curso não vai ser aula, vai ser projeto de extensão, vou ter de reservar um décimo da grade ho-
rária, do primeiro ao último ano letivo, para que o estudante tenha aquele momento para fazer extensão.
Um exemplo de organização é alocar diversas atividades de extensão no mesmo dia e horário, possibilitando 
que o estudante escolha se vai fazer parte do projeto de extensão do seu professor ou se vai para uma ação 
de extensão de outro curso. O que não pode ocorrer é o que ocorre com as atividades complementares. 
Estamos diante de oportunidades, mas também de riscos. O risco é que haja muito esforço para se adaptar o que 
já existe à extensão. Talvez haja casos em que a extensão já seja feita, basta caracterizar. Mas também pode não 
ser, como caracterizar estágio como extensão só porque o estudante está na comunidade! 
Estamos diante da oportunidade de introduzir práticas pedagógicas inovadoras, promovendo o engajamento de 
estudantes, o que pode diminuir evasão e insucesso e dar ênfase ao protagonismo do discente. O aluno tem que 
ser o protagonista, tem que haver processo dialógico,  acordo com a comunidade; é preciso que haja via de mão 
dupla!
Não é o caso, por exemplo, de se criar disciplinas de extensão em cada semestre, nas quais há um palestrante 
para “dar” aula! Isso é ensino! Um exemplo bem-sucedido é colocar no currículo uma disciplina de “Introdução à 
extensão”, voltada a ensinar aos estudantes como elaborar projetos de extensão, que serão supervisionados por 
um professor.

Para finalizar!
Se a extensão deverá compor 10 % dos créditos, há atividades de ensino que também poderão se caracterizar 
como extensão, desde que cumpram os requisitos discutidos aqui e os princípios que a normativa da universidade 
estabelecerá. Isso não quer dizer que toda atividade de ensino que contemple interação com a comunidade seja 
extensão. Há um campo de sobreposição entre ensino e extensão que vai precisar ser regulamentado pela univer-
sidade.




