
A experiência da Universidade Federal do Rio de Janeiro!
A Prof.ª Maria Mello de Malta, Pró-reitora de 
Extensão da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), esteve conosco em agosto de 
2017, no Câmpus de Cuiabá, durante evento 
que congregou o VII Fórum das Licenciaturas, 
IV Fórum dos Bacharelados, II Fórum dos 
Coordenadores de Graduação e I Fórum de 
Extensão. Na oportunidade, apresentou a 
experiência da UFRJ no tocante à creditação 
da extensão, a qual sintetizamos e relatamos 
na sequência.

Não existe extensão sem estudante
O objetivo é compartilhar o que é feito 
na UFRJ a fim de tornar a extensão, 
progressivamente, parte do currículo de 
todos os seus cursos de graduação. A ideia 
de que a extensão deve ser parte do currículo 
obrigatório está presente no Plano Nacional 
de Educação (PNE), desde 2001. 
Até 2006, a extensão não era devidamente 
institucionalizada na UFRJ. Não havia 

registros do que se fazia no âmbito do segmento, por ser uma prática pouco formalizada. Em 2006, a Pró-Reitoria 
de Extensão assumiu a tarefa de tornar a extensão tão institucional quanto as disciplinas de graduação ou pós-
graduação, partindo da premissa de que, para ser parte do currículo, a extensão devia ser registrada, acompanhada, 
avaliada.
Nesse processo, fomos tentando criar um sistema de registro. Inicialmente, utilizamos o SIGPROJ, sistema adotado 
pelo MEC na época. 
A experiência na UFRJ começou com uma longa discussão que não foi simplesmente administrativa, mas, 
simultaneamente, acadêmica e política. Os currículos, por serem espaços de poder, definem os elementos que 
irão ter maior peso na formação do estudante. A discussão é acadêmica e é política porque alguém precisará 
olhar para sua disciplina e enxergar que ela pode ser ministrada na forma de extensão. É preciso concluir que a 
disciplina que ministra, entre quatro paredes, pode ser ministrada junto com os estudantes, realizando uma ação 
efetiva de extensão, na qual o docente conduz a equipe a ser formada – porque os conceitos básicos precisam ser 
ministrados, pois, do contrário, você não faz extensão. Não existe extensão sem ensino e sem pesquisa; não existe 
extensão sem estudantes.

Normatizar para acompanhar, creditar e avaliar
Para conferir o formato que temos hoje, foi preciso construir uma série de instrumentos normativos, em parceria 
com a Pró-Reitoria de Graduação. Se não houver a parceria entre as pró-reitorias de Extensão e de Graduação, o 
processo não acontece. Da mesma forma, é necessário incluir, na discussão, a Secretaria responsável pelo registro 
acadêmico de graduação. Ela é indispensável. Para registrar o processo, precisa entender em que está trabalhando. 
Por fim, a representação estudantil também deve estar presente.
Foi preciso passar por todas as unidades para discutir isso. Fizemos uma discussão sobre a alteração dos currículos 
no Núcleo Docente Estruturante de cada curso, procurando não aumentar a carga horária e transformando 10% 
dessa carga horária em atuação efetiva dos estudantes em ações de extensão. De 2006 a 2013, esse processo 
foi de longuíssima discussão até que se conseguiu a primeira formulação de uma normativa para a inclusão das 
atividades de extensão no currículo. A resolução elaborada possibilita que o estudante que atua na extensão 
registre-a como crédito, que vai contar para sua integralização curricular.

A curricularização da extensão diminuiu a evasão
No entendimento obtido ao longo das discussões, disciplina não era a melhor forma de colocar a atividade de 
extensão no currículo, pois a extensão não tem a lógica temporal da disciplina. Concluímos que na nossa estrutura 
administrativa os Requisitos Curriculares tinham maior flexibilidade que as disciplinas. As disciplinas têm momentos 
específicos para acontecerem. Os requisitos curriculares podem durar até dois anos. O estudante pode ir fazendo 
várias atividades e incorporando os créditos no mesmo requisito.
Criamos, assim, o componente chamado de Requisitos Curriculares Suplementares (RCS), que não atribuem nota; 
apenas: aprovado, não aprovado. Portanto, não influenciam diretamente no coeficiente de rendimento. No entanto, 
as notas dos estudantes nas disciplinas aumentaram após a creditação da extensão, pois se interessaram mais pela 
graduação, o que também diminuiu a evasão.
O estudante de graduação, desde o primeiro dia no curso, pode atuar em extensão. Ou seja, ele percebe, muito mais 
rápido, qual sua possibilidade de intervenção social e para que está aprendendo disciplinas que, aparentemente, 
são abstratas. 
É necessário frisar que esse processo é dialógico. É imprescindível que se pense em formas de incorporar o 
estudante e também a comunidade na extensão. A questão “Qual será a interação dialógica promovida com este 
projeto” deve, permanentemente, estar na nossa cabeça quando fazemos extensão.
O formato pode ser diferente em cada universidade. Mas, a extensão precisa de maior flexibilidade para ser 
incorporada no currículo. Não é possível ter todas as formas de extensão ofertadas de modo disciplinar. É necessária 
alguma estrutura mais flexível que possibilite o registro de várias atuações possíveis nos projetos.
A nossa orientação foi, então, criar um conjunto de RCS – que são mais flexíveis, exclusivos para extensão e que 
viram um grupo, dentro do currículo, correspondente a 10% de sua carga horária, e que não precisa ter o nome 
do projeto de extensão de cada um – que tem X horas e vale X créditos e que possibilita que o estudante escolha 
os projetos que desejar.
Quando se cria essa estrutura, ela passa a integrar a matriz curricular. O estudante se matricula no RCS e cumpre 
a carga horária em qualquer uma das ações que estejam registradas, livremente.

O estudante não assiste – ele executa
O estudante atua em alguma ação de extensão, sob a coordenação do coordenador da equipe executora. Ela é 
formada por todos que estão no projeto, que podem ser outros docentes, podem ser técnicos administrativos. Os 
próprios estudantes fazem parte da equipe executora, sempre! O estudante não fica assistindo, ele faz! É claro que, 
em geral, fazemos alguma oficina de preparação junto com eles para delinear a linha do projeto.
Para que isto funcione, as ações de extensão estão disponíveis no sistema. Na hora em que o estudante se inscreve 
na disciplina, pode, também, se inscrever em RCS de extensão. Ao clicar sobre o RCS, é aberta uma lista de todas 
as ações de extensão possíveis. De cada uma, é possível consultar a carga horária, o local de realização e demais 
informações do projeto.
Precisamos de um sistema de registro bem consolidado, que saibamos controlar, gerar os números e informações 
necessárias, e um sistema de avaliação. Como a ação de extensão é parte do currículo do estudante, não pode ser 
qualquer coisa. Precisa ser uma ação com alta qualidade acadêmica. Isso cria para nós uma tarefa mais dedicada em 
relação ao que fazíamos: a avaliação das propostas, a avaliação dos relatórios e a avaliação no local de execução.

Resultados
Redução de taxa de evasão e aumento do coeficiente de rendimento dos estudantes dos cursos, aumento do 
registro e aumento da oferta de ações de extensão. 
Do ponto de vista do docente, as solicitações vão ao encontro do reconhecimento das atividades de extensão como 
critério importante na progressão funcional. O docente quer que, na sua progressão, as atividades de extensão 
tenham o mesmo peso que o ensino em sala de aula e que a pesquisa. Isso é uma questão política, não é financeira.
Outro impacto é considerado para as unidades: à medida que são ofertadas mais atividades de extensão, surge 
mais trabalho para todas as outras unidades! Então isso deve contar também para a alocação de docentes, como 
um dos critérios para distribuição de vagas. 
Com mobilização de todos, conseguimos engajar estudantes, engajar docentes, fazer com que a sociedade 
reconheça a universidade como um espaço que, de fato, influencia as relações sociais. Esse movimento também 
é de resistência e sustentação da universidade. Se continuarmos fechados e formos irrelevantes socialmente, 
podemos deixar de existir!

Cara/o colega,

Este terceiro número do Boletim das Licenciaturas e Bacharelados desta-
ca questões que foram discutidas no evento que congregou o VII Fórum 
das Licenciaturas, IV Fórum dos Bacharelados, II Fórum dos Coordena-
dores de Graduação e I Fórum de Extensão: Curricularização da Exten-
são e Inclusão. 
A primeira parte do Boletim, intitulada “Creditação da extensão”, é uma 
síntese da apresentação da Prof.ª Dr.ª Maria Mello de Malta, pró-reitora 
de Extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que es-
teve no evento e relatou a experiência da UFRJ no tocante à creditação 
da extensão. A temática está relacionada à Meta 12.7 do Plano Nacional 
de Educação (PNE), que indica a reserva mínima de 10% do total de 

créditos curriculares exigidos à graduação no país para a atuação dos 
estudantes em atividades de extensão.
A edição também conta com a entrevista concedida pelo gerente de 
Capacitação e Qualificação - CDH/UFMT, André Baptista Leite. O servi-
dor fala sobre acessibilidade e inclusão na universidade, destacando os 
avanços e desafios ainda existentes para inclusão de pessoas com defi-
ciência na UFMT.
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Equipe CFD

André Baptista Leite, Gerente de Capacitação e 
Qualificação - CDH/UFMT, fala sobre acessibilidade 
e inclusão na universidade. Natural de Juara (MT), 
André é servidor da UFMT há sete anos, formado 
na área de Gestão de Pessoas, atuou como Coor-
denador e Gestor no cargo de Diretor de Gestão 
de Pessoas no IF do Acre.

Boletim de Licenciatura e Bacharelados –  
De 11 a 15 de setembro de 2017, a CDH orga-
nizou o I Fórum de Acessibilidade e Inclusão 
da UFMT. Como foi?
André Baptista Leite – Foi um grande desafio. 
Por uma semana, conseguimos parar a UFMT para 
discutir acessibilidade e inclusão. Interessante que 
isso ultrapassou os muros da instituição e acabou 
chamando a atenção da comunidade externa, tra-
zendo, inclusive, representantes de diversos esta-
dos e do interior de Mato Grosso. 

BLB – O Fórum fez proposições à Reitoria. O 
que foi proposto e o que está em andamento?
André – Dentre as sugestões, estão a criação do 
Núcleo de Acessibilidade e a solicitação de apoio 
da Reitoria para realização das ações de acessibili-
dade na UFMT. Neste momento, há uma comissão 
trabalhando para a implementação e regulamen-
tação do Núcleo. Paralelamente, estamos prepa-
rando o curso de acessibilidade e inclusão a ser 
realizado via plataforma a distância. Há, também, 
um grupo de estagiários do curso de psicologia 
que atuará junto à CDH em ações ligadas à inclu-
são e acessibilidade. 

BLB – Na prática, o que se deve entender por 
acessibilidade e inclusão?
André - É o direito de ir e vir sem barreiras, de 
poder acessar todas as informações disponíveis. É 
conseguir, independentemente da deficiência, se 
fazer entender e ter a sua demanda atendida. 

BLB – Qual o atual panorama de acessibilida-
de e inclusão de PcDs na UFMT?
André - Em termos de infraestrutura, muito pre-
cisa ser feito. Temos trilhas, banheiros e rampas 
a serem construídos ou melhorados. Mas a Secre-
taria de Infraestrutura (Sinfra) já vem trabalhan-
do junto à Reitoria e à Pró-Reitoria de Assistência 
Estudantil (Prae) em algumas ações. Além disso, o 
bloco da Faculdade de Comunicação e Artes, a ser 
inaugurado, já possui trilha para cegos. 

BLB – Como a lei das cotas irá alterar esse 
quadro?
André - A lei possibilita maior ingresso de PcDs na 
universidade; isso está fazendo a comunidade se 
movimentar. Quanto maior o número de pessoas 
com deficiência na UFMT, maior o envolvimento da 
comunidade interna. 

BLB – Seria possível destacar três desafios à 
acessibilidade e inclusão de PcDs na UFMT e 
as ações para enfrentá-los?
André - A restrição orçamentária é o principal de-
safio. Sabemos que a universidade vivencia cortes 
em seu orçamento, o que impede a construção e 
algumas reformas. Outro desafio é a falta de cons-
cientização da comunidade. As pessoas precisam 
se conscientizar da importância da inclusão de to-
dos na instituição. Além disso, a falta de comuni-
cação também é outro desafio a ser enfrentado. 

BLB – Nada por nós sem nós é um dos prin-
cípios da exigência de direitos à inclusão e 
acessibilidade. Como as PcDs se envolvem 
com a mobilização da comunidade acadêmica 
para a inclusão?
André - Boa parte das PcDs está envolvida na 
luta. Mas há quem tem medo de se expor, medo 
do desgaste, de lutar por seus direitos e ter um 
resultado negativo. Isso é compreensível, pois por 
muito tempo essas pessoas ficaram esquecidas.

BLB – Na comemoração dos 50 anos da UFMT, 
em 2020, supondo um olhar histórico retros-
pectivo, imaginaria quais seriam as possíveis 
críticas à comunidade acadêmica, com rela-
ção à acessibilidade e inclusão?
André - A crítica, penso, seria à sociedade como 
um todo. Muitas vezes não enxergamos o ser hu-
mano, mas somente a deficiência. Quando você 
não vê o aspecto humano, você não compreende 
que o ser humano que está ali tem necessidades 
básicas. Também há de se destacar a falta de re-
curso para atender a demanda que é muito gran-
de. 

BLB – Como interessados pelas causas da 
acessibilidade e inclusão podem estabelecer 
redes de informação e ação?
André - Ainda não temos uma central de infor-
mação. Então, os principais pontos, hoje, são a 
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Prae), por 
meio da Gerência de Acessibilidade, e a Gerência 
de Capacitação e Qualificação (GCQ).
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