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Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar os desafios, questionamentos, impasses 

e uma proposta experimental para a curricularização da extensão nos cursos de Pedagogia da 

UPE. A integração da extensão nas matrizes curriculares dos cursos de graduação vai além 

das exigências para atendimento à meta 12 do Plano Nacional de Educação (2014-2024), pois 

é preciso não somente repensar nossas concepções e práticas de extensão, mas também refletir 

sobre pontos de vistas antagônicos entre as exigências ministeriais e as políticas afirmativas 

para com a extensão universitária, possibilitando a desfragmentação do conhecimento. Diante 

disso, nossa problemática se situa na integração da carga horária da extensão na matriz 

curricular, sem aumentar o número de semestres letivos, sem sacrificar conteúdos essenciais à 

formação do pedagogo, sem que essa integração se materialize como mais um componente 

curricular, com risco de perder sua identidade extensionista. O nosso marco teórico busca 

situar o percurso histórico da extensão universitária entre o Decreto nº 19.851/1931, que 

dispõe sobre o Ensino Superior e a Lei º 13.005/ 2014, que aprova o Plano Nacional de 

Educação, como também as diferentes fases da evolução da Extensão Universitária e a 

importância do Fórum de Pró-Reitores, do Programa de Fomento à Extensão Universitária 

(Proext) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Esses documentos nos 

permitem refletir sobre a centralidade das atividades de extensão na universidade do século 

XXI e a dimensão dialógica da extensão como comunicação entre universidade e sociedade. 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória e documental; com procedimentos do tipo 

levantamento, tendo como corpus de análise as matrizes curriculares do curso de pedagogia 

da Universidade de Pernambuco. Como resultado, apresentamos uma proposta experimental 

que articula as exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores 

(Res. CNE/CP nº 02/2015), a política nacional e institucional para curricularização da 

extensão, e as demandas formativas da atualidade, tais como educação em direitos humanos, 

educação ambiental e sustentabilidade, diversidade e diferença, multiculturalismo, 

movimentos sociais. Essa proposta foi materializada no Projeto Político Pedagógico do Curso 

de Pedagogia da Universidade de Pernambuco. 
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Introdução 

 

A Extensão Universitária é entendida como um “processo educativo, cultural e 

científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre Universidade e Sociedade” (Brasil, 2001). Nesse sentido, a 

Curricularização da Extensão proposta no Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 (Lei 
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nº 13.005/2014), dentre suas estratégias define a integralização de 10% da carga horária total 

dos cursos de graduação. Está proposta pode ser atendida através de programas e projetos de 

extensão em áreas de pertinência social. Para atender esta exigência buscamos subsídios nos 

documentos nacionais que tratam das políticas para a Educação, que contribuem para o 

processo de integração da curricularização da extensão, o que significa incorporar atividades 

de extensão às matrizes curriculares dos cursos de graduação, em específico neste estudo o 

Curso de Licenciatura em Pedagogia.  

Diante deste cenário, traçamos como objetivo apresentar os desafios, questionamentos, 

impasses e uma proposta experimental para a curricularização da extensão no curso de 

Pedagogia da Universidade de Pernambuco - Campus Mata Norte, tendo em vista atender as 

demandas e necessidades de nossos estudantes e da comunidade.  

A integração da extensão nas matrizes curriculares dos cursos de graduação vai além 

das exigências para atendimento à meta 12 do PNE (2014-2024), pois compreendemos que é 

preciso não somente repensar nossas concepções e práticas de extensão, mas também refletir 

sobre pontos de vistas antagônicos entre as exigências ministeriais e as políticas afirmativas 

para com a extensão universitária, possibilitando a desfragmentação do conhecimento. 

Diante disso, nossa problemática se situa na integração da carga horária da extensão 

na matriz curricular, sem aumentar o número de semestres letivos, sem sacrificar conteúdos 

essenciais à formação do pedagogo, sem que essa integração se materialize como mais um 

componente curricular, com risco de perder sua identidade extensionista. 

É importante ressaltar que no lócus deste estudo, realizado no ano de 2017, 

vivenciamos um longo processo de unificação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Pedagogia, envolvendo os campi de Garanhuns, Mata Norte e Petrolina, os quais precisavam 

expor suas propostas disciplinares, discutir e definir a matriz curricular do curso, mas sem 

perder suas especificidades. Isto é, a unificação se propôs a integralizar todos os estudantes a 

uma matriz que delineia os elementos essenciais para a formação do pedagogo. 

O marco teórico busca situar o percurso histórico da extensão universitária entre o 

Decreto nº 19.851/1931, que dispõe sobre o Ensino Superior e a Lei nº 13.005/ 2014, que 

aprova o Plano Nacional de Educação, como também as diferentes fases da evolução da 

Extensão Universitária e a importância do Fórum de Pró-Reitores, do Programa de Fomento à 

Extensão Universitária (Proext) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Esses documentos nos permitem refletir sobre a centralidade das atividades de 

extensão na universidade do século XXI e a dimensão dialógica da extensão como 

comunicação entre universidade e sociedade. 

 



 

1. Marco Teórico 

 

1.1 Processo histórico da Extensão Universitária no Brasil.  

 

Moreira (1997) nos ajuda a compreender a evolução da Extensão Universitária no 

Brasil. Ele mostra que até os anos 30 era concebida como difusão de conhecimento, 

considerando a universidade como lugar legítimo de ensino, e restringindo-se a cursos livres à 

população excluída. Nos anos entre 1930 e 1945, com o Estatuto das Universidades 

Brasileiras (1931) e o Manifesto dos Pioneiros da Educação (1931), enfatiza-se a tríplice 

função da universidade e a difusão de conhecimentos. Nesse período houve também a 

tentativa do Estado Novo de transformar a extensão universitária em “instrumento de 

aglutinação popular”, buscando assim domesticar a extensão. Foi então que na fase de 

restauração da Democracia que se ampliaram os esforços para estreitar o diálogo entre 

universidade e sociedade, através da articulação político-social com os movimentos 

populares. Já no período de 1984-1994, com a criação do Fórum de Pró-Reitores de Extensão 

do Nordeste e do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Universidades Brasileiras, 

estabeleceram-se alguns princípios norteadores para a extensão universitária, tais como: a 

institucionalização da extensão no ensino superior, a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-

extensão, o caráter interdisciplinar das ações extensionistas, o reconhecimento dos saberes 

populares, a importante das trocas com os saberes acadêmicos e a necessidade de 

financiamento governamental. Em 1993, foi criado o Programa de Fomento à Extensão 

Universitária (Proext), como fonte de financiamento exclusivo aos projetos de extensão. 

Assim, o percurso histórico da extensão universitária se enriquece com o Decreto nº 

19.851/1931, com o Fórum de Pró-Reitores, com o Programa de Fomento à Extensão 

Universitária (Proext), com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e com a Lei nº 

13.005/ 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação.  

A Extensão Universitária abordada no Decreto nº 19.851 de 1931, que dispõe sobre o 

ensino superior no Brasil, indica: as atribuições do conselho universitário no que concerne a 

organização das propostas extensionistas (Art. 23), a realização de cursos de extensão 

universitária como prolongamento, em benefício coletivo, de atividades técnico-científicas 

(Art. 35), o caráter educacional ou utilitário das propostas de extensão universitária (Art. 42), 

a extensão universitária como uma das formas fundamentais da vida social universitária (Art. 

99), a extensão universitária destina-se à difusão de conhecimentos philosophicos, artísticos, 

litterarios e scientificos, em benefício do aperfeiçoamento individual e coletivo (Art. 109), a 

extensão organizada por meio de atividades intra e extra universitária (§ 1º do Art. 109).  



 

Observa-se em diversos artigos da referida lei que consolidam elementos capazes de 

direcionar toda a sua efetivação, buscando atender aos elementos básicos para formação de 

professores, dentre estes podemos citar a formação individual e coletiva, a aquisição de 

diferentes conhecimentos que contemplam o filosófico, artístico, literário e científico. Mas, 

salienta-se que, naquela época, os cursos eram ofertados de forma isolada, desconectado do 

curso, apresentando-se como algo a mais e não integrado aos cursos de graduação.  

Estes elementos referem-se à conjuntura política, econômica e social vigente a época, 

visando atender ao modelo de educação posto na sociedade, uma formação técnica-científica. 

A referida lei inicia oficialmente uma discussão pensada e refletida sobre a integralização da 

extensão universitária em cursos de ensino superior.  

Já o Plano Nacional de Extensão busca em seu bojo apoiar as instituições públicas de 

ensino superior na elaboração e execução de programas e projetos que contribuam para a 

implementação de políticas públicas que atendam as necessidades e prioridades de pertinência 

social. Visando atender diferentes áreas de conhecimento, como acadêmico, cultural, 

científico e responsabilidade social, através de projetos extensionistas que atendam a 

emancipação digital, o desenvolvimento social, o meio ambiente, a história local e cultural e 

produções artísticas.   

O Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras - 

FORPROEX exerce um importante papel na formulação da Política Nacional de Extensão 

Universitária, na qual a mais recente foi publicada em 2012, traçando a dialogicidade, a 

interdisciplinaridade e interprofissionalidade, a indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão, 

o impacto na Formação do Estudante e, o impacto e Transformação Social como diretrizes de 

orientação e implementação das ações de extensão universitária.  Este mesmo documento 

indica as ações políticas que podem contribuir para o fortalecimento da extensão universitária, 

são elas: normatização e implementação da extensão no âmbito das Universidades Públicas, 

incremento da articulação das ações extensionistas com as políticas públicas, movimentos 

sociais e os setores produtivos da sociedade e, por fim, o apoio às iniciativas de ampliação e 

democratização do ensino superior.  

O Plano Nacional de Educação (PNE), estabelecido pela Lei nº 13.005/2014 (2014-

2024), ao abordar a Curricularização da Extensão na meta 12, mas precisamente 12.7 

preconiza que as instituições de ensino superior deverão: “assegurar, no mínimo, 10% (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”. No entanto, essas áreas de grande relevância social não foram explicitadas 

no PNE.  



 

A Resolução CNE/CP nº 2/2015, que define as diretrizes curriculares de formação de 

professores, considera necessário à articulação entre graduação e pós-graduação, entre 

pesquisa e extensão como princípio pedagógico essencial ao exercício e aprimoramento do 

profissional do magistério e da prática educativa, reforçando a importância da articulação 

entre ensino, pesquisa e extensão para a garantia do efetivo padrão de qualidade acadêmica, 

em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Plano Pedagógico 

Institucional (PPI) e o Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

 Ainda nesta resolução, encontramos algumas indicações sobre temáticas de grande 

relevância social. O art. 12 indica que os cursos de formação inicial, respeitadas a diversidade 

nacional e a autonomia pedagógica das instituições, desenvolverão em seus núcleos de 

formação, pesquisa e estudo das relações entre educação e trabalho, educação e diversidade, 

direitos humanos, cidadania, educação ambiental, entre outras problemáticas centrais da 

sociedade contemporânea.  

Diante disso, nossa problemática se situa na integração da carga horária da extensão 

na matriz curricular, contemplando as temáticas de relevância para a formação de professores. 

Nesse processo nos deparamos com o desafio de integrar a Extensão na matriz curricular do 

curso, mas sem aumentar o número de semestres letivos, sem sacrificar conteúdos essenciais à 

formação do pedagogo, sem que essa integração se materialize como mais um componente 

curricular, com risco de perder sua identidade extensionista. 

 

1.2 Um proposta em busca de uma concepção progressista de Extensão 

Universitária.  

 

Duas grandes contribuições de Paulo Freire para a extensão universitária são a 

concepção de diálogo e a análise semântica do termo extensão. Para Freire, o diálogo não 

pode ser reduzido a uma simples conversa, um conjunto de falas, entre duas ou mais pessoas. 

Para que haja um diálogo, é necessária uma troca que produz uma intercompreensão entre os 

participantes. Essa intercompreensão exige uma mudança nas relações, que muitas vezes 

estabelecem relações do tipo “eu-isso” entre pessoas, em detrimento do “eu-tu”, como bem 

explica o filósofo Martin Buber (1974), na medida em que transformam o sujeito do diálogo 

em mero objeto de conhecimento e de transmissão de informações.  

No que se refere à análise semântica do termo “extensão”, é o livro “Extensão ou 

comunicação”, escrito em 1969 após suas experiências no Chile, que nos oferece uma 

compreensão mais ampla da extensão universitária. Superando a perspectiva guiada pela 

transmissão (do conhecimento acadêmico legitimado às populações excluídas), ele demonstra 



 

como a comunicação tem uma importância fundamental para a educação e para a extensão. 

(FREIRE, 1977).  

Com isso, supera-se a concepção extensionista como uma simples disseminação de 

saberes construídos na universidade, para desenvolver uma concepção mais voltada para 

ações que promovam o diálogo, de fato, entre universidade e comunidade, numa legítima 

troca de saberes.  

Kaplún (1985), inspirado pelo pensamento educacional de Paulo Freire, busca 

articular a educação e a comunicação, mais especificamente à educação educativa. Ele aponta 

os modelos exógenos e endógenos de comunicação educativa.   O primeiro enfatiza os 

conteúdos e o condicionamento de condutas, valorizando a informação para transmissão e 

persuasão, e o segundo enfatiza o processo e a emancipação dos sujeitos, através do diálogo.  

Iremos nos deter um pouco sobre o modelo endógeno, pois acreditamos que ele seja o 

mais pertinente à proposta de curricularização elaborada neste trabalho. Em primeiro lugar, 

este modelo valoriza a troca de saberes, a problematização da realidade física e social. Este 

modelo estimula o “aprender a aprender”, dado que considera o erro e conflitos como etapas 

do processo de criação, levando os sujeitos a exercerem a solidariedade e a cooperação. No 

modelo endógeno, a educação é considerada um processo permanente, realizada ao longo da 

vida através de uma prática reflexiva.  

 

1.3 O Curso de Pedagogia e integração da Extensão Universitária 

 

A discussão teórico-metodológica sobre a curricularização da extensão tem sido 

desafiadora para o curso de Pedagogia – Campus Mata Norte/UPE. Por tratar da integração da 

extensão ao currículo e da forma que venha a contemplar o desenvolvimento de projetos de 

extensão que tratem de vivências e experiências capazes de solucionar ou amenizar 

problemáticas identificadas durante a formação acadêmica dos estudantes. 

Nesse contexto, a curricularização da extensão foi pensada e discutida acerca de 

algumas possibilidades, dentre estas, já está definida e prevista na proposta da Matriz 

Curricular dos cursos da UPE - Campus Mata Norte, visto que em breve (prazo inferior a 24 

meses) teremos que obrigatoriamente atender a essa exigência. 

Vale salientar que a discussão e inserção da Extensão curricularizada precisou ser 

definida neste momento de reelaboração e unificação do PPC, pois pensar a posteriori pode 

representar mudanças estruturais na matriz, que não contemple o que já está proposto, vindo a 

causar prejuízos à formação do pedagogo, pois o número de horas exigido (mínimo de 

320 horas ou 10% da carga horária total do curso) é significativo para qualquer curso. 



 

Redefinimos em reuniões do Núcleo Docente Estruturante (NDE) a carga horária de 

disciplinas, exclusão de disciplinas, dentre outras. Todas essas discussões foram retomadas 

em um curto prazo de tempo, ação dialogada entre os campi de Garanhuns, Mata Norte e 

Petrolina tendo como objetivo a unificação do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia 

(PPC). Tal definição não poderia ser deixada para depois, isto é, quando surgir à 

obrigatoriedade, este fato poderia representar neste momento de estudos não buscarmos 

soluções em longo prazo, a decisão de integrarmos nessa reelaboração significou a adequação 

às exigências ou contemplação da proposta de integração da extensão em cursos de ensino 

superior, em específico o Curso de Licenciatura em Pedagogia. 

Sendo assim, o PPC do curso de Pedagogia, propõe diferentes e potenciais 

possibilidades de vivências e experiências que vislumbram temáticas de pertinência social, 

fazendo com que inicialmente este “espaço” seja ocupado pelas vivências extensionistas, que 

tem em si a flexibilidade necessária para incorporar projetos de extensão dentro de temáticas 

específicas. Ao nos referirmos à vivência extensionista, baseamo-nos em experiências ou 

ideias que comunguem com problemáticas identificadas e diversas vivências que possam ser 

compartilhadas e partilhadas com prováveis soluções ou ações inovadoras. 

 

2. Metodologia 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória e documental; com procedimentos 

do tipo levantamento, tendo como corpus de análise as matrizes curriculares do curso de 

pedagogia da Universidade de Pernambuco.  

Traçamos como objetivo deste artigo apresentar os desafios, questionamentos, 

impasses e uma proposta experimental para a curricularização da extensão no curso de 

Pedagogia da Universidade de Pernambuco - Campus Mata Norte, tendo em vista atender as 

demandas e necessidades de nossos estudantes e da comunidade.  

Para isso, realizamos um levantamento da matriz curricular vigente no curso de 

Pedagogia do Campus Mata Norte, assim como das propostas de reformulação das matrizes 

curriculares dos campi de Petrolina, Garanhuns e Mata Norte.  Estas propostas implicaram 

reuniões com o Núcleo Docente Estruturante do curso de Pedagogia dos três campi, no 

período de setembro de 2016 a outubro de 2017.  

O corpus de análise desta investigação é composto pelas versões de matriz curricular 

proposta pelo curso de Pedagogia do Campus Mata Norte. O acesso a esses arquivos foi 

possível devido aos registros das reuniões do NDE, atas e trocas de mensagens por email.  



 

A seguir, descreveremos o processo de elaboração da proposta experimental para 

integração da Extensão no currículo do curso de Pedagogia do Campus Mata Norte.   

 

3. Resultados 

 

Apoiando-nos em registros de convocações, pautas e atas das reuniões, pudemos 

realizar um histórico do processo que vai desde a ciência das novas exigências legais para 

funcionamento dos cursos até a proposta de curso enviada para o Conselho Estadual de 

Educação.  

 Essas reuniões, inicialmente trataram dos documentos legais que orientavam a 

reformulação dos cursos de licenciaturas, assim como suas exigências específicas dos cursos, 

tais como: disciplinas que compõem o núcleo comum para todas as licenciaturas (Pedagogia, 

Matemática, Geografia, Ciências Biológicas, Letras e História). Como também elementos 

gerais que deveriam ser definidos por cada curso: modalidades e critérios para os Trabalhos 

de Conclusão de Curso, às 400 horas da carga horária dedicada a Prática como componente 

curricular, às 200 horas de atividades complementares, 400 horas de estágio supervisionado, 

20% da carga horária do ensino a distância, entre outros.  

Em seguida, atendendo à exigência do Conselho Estadual de Educação, iniciou-se a 

etapa de “unificação” dos cursos da UPE, fazendo com que as propostas curriculares dos 

cursos com mesmo perfil tivessem, pelo menos, 80% de similaridade, entre os diferentes 

campi da mesma instituição, viabilizando assim a mobilidade interna dos estudantes. A 

unificação dos cursos de Pedagogia na UPE, possibilitaram discussões, e ampliação de 

conhecimento sobre as especificidades geográfica, cultural, social e econômica existentes 

entre os três campi: Garanhuns, Mata Norte e Petrolina.  

Mas foi no momento de discutirmos a integração da extensão nos currículos que nos 

deparamos com vários questionamentos e impasses até chegarmos à proposta enviada para o 

Conselho Estadual de Educação.  

Do ponto de vista mais prático, necessitávamos de parâmetros sobre os créditos e 

modalidades destas atividades extensionistas nas matrizes curriculares, pois desde então 

aconteciam de maneira paralela e a carga horária era contabilizada como Atividades 

complementares (AC). Nesse sentido, a Pró Reitoria de Graduação formulou uma Resolução 

para regulamentar a política de curricularização da extensão universitária nos cursos de 

Graduação na Universidade de Pernambuco. Este documento nos oferece diretrizes sobre 

atividade, projetos e programas de extensão para curricularização, assim como a concepção e 

registro das atividades.  



 

Em seguida, muitos questionamentos foram levantados acerca dessa integração da 

extensão no currículo dos cursos: Os 10% de carga horária dedicada à extensão implicaria o 

aumento de semestres letivos nos cursos? Ou teríamos que sacrificar alguns componentes 

curriculares? Quais? Para não corremos o risco de apenas “encaixar” a extensão na malha 

curricular, como de fato poderíamos integrar a extensão com os demais componentes?  

Alguns impasses também fizeram parte dessa construção, tais como a tomada de 

decisão de iniciarmos o quanto antes a integração da extensão, ou esperarmos o prazo limite 

para realizarmos os ajustes, o que implicaria repensar toda a matriz curricular em um futuro 

próximo. Das alternativas apontadas, inicialmente foi pensado em “reservar” a carga horária 

da extensão em componentes curriculares chamados de estudos integradores, e no momento 

de obrigatoriedade, seria feita a transição. Chegamos à conclusão que o que estava em jogo 

não era como reservar carga horária, mas assumir a real importância da extensão universitária, 

independente de exigências e prazos. Isso significaria redimensionar os critérios 

epistemológico-pedagógicos que permeiam a extensão universitária na instituição e não 

somente o atendimento de adequações meramente administrativas, como apontam Imperatore 

e Pedde (2015).  

A partir desse momento, iniciamos as discussões sobre o lugar da extensão nas 3.200 

horas do curso, distribuídas entre núcleos de formação definidos pela resolução CNE nº 

02/2015: -Núcleos I – Formação geral; II- de aprofundamento e diversificação de estudos; III- 

estudos integradores. Como também na impossibilidade de integrar as ações de extensão nas 

400 horas de prática e nas 200 horas de atividades complementares.  

Outras discussões que estiveram presentes na construção da nova matriz curricular que 

integrasse a extensão universitária foram: o momento mais apropriado para introduzir, 

aprofundar e sintetizar as aprendizagens extensionistas, os temas “guarda-chuvas” que 

permitiriam a integração de projetos, atividades ou cursos extensionistas promovidos pelos 

professores nas vivências presentes na matriz curricular, às particularidades de cada campus, 

pois apesar da unificação dos cursos, seria importante atender as demandas específicas dos 

campus de Garanhuns, Mata Norte e Petrolina, pois consideramos que para a real efetivação 

dos projetos de extensão, eles precisam estar coerentes com o seu tempo e contexto social e 

institucional específicos. 

Como resultado dessas discussões, apresentamos uma proposta experimental que 

articula as exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores 

(Res. CNE/CP nº 02/2015) e as demandas formativas da atualidade, tais como educação em 

direitos humanos, educação ambiental e sustentabilidade, diversidade e diferença, 



 

multiculturalismo, movimentos sociais. Como também buscando atender à política nacional e 

institucional para curricularização da extensão e as metas do Plano Nacional de Educação.  

Diante do exposto e para atender à Resolução CNE/CP nº 02/2015, que estipula 

algumas temáticas que devem ser contempladas nos cursos de licenciaturas, assim criamos as 

vivências extensionistas, com a ideia de que sejam momentos de integração das disciplinas do 

semestre, trata-se de uma nomenclatura que busca alcançar a compreensão das vivências e 

experiências dos estudantes e da realidade da sociedade. As temáticas foram assim definidas: 

Vivências Extensionistas I: Educação e Diversidade;  

Vivências Extensionistas II: Educação Ambiental e Sustentabilidade;  

Vivências Extensionistas III: Educação e Diferença Ética e Cidadania;  

Vivências Extensionistas IV: Educação e Multiculturalismo;  

Vivências Extensionistas V: Educação e Direitos Humanos;  

Vivências Extensionistas VI: Educação e Movimentos Sociais. 

Assim, a curricularização da extensão se materializar nestes eixos, respeitando as 

linhas temáticas propostas pelo setorial de extensão. Para cada semestre, será lançada a 

chamada para projetos/ cursos de extensão que cumpram esta carga horária do eixo temático. 

Acreditamos que assim evitaremos fazer novas mudanças estruturais na matriz curricular, 

tendo em vista uma exigência da qual já temos conhecimento e orientações para 

implementação. 

Pela Resolução MEC/CNE Nº 02, de 1º de julho de 2015 os cursos de Licenciaturas 

devem ter no mínimo 3.200 horas, com algumas precisões a respeito da distribuição dessas 

horas (estágios, Núcleos, etc). A proposta de PPC do Curso de Pedagogia contempla as 

exigências no que se refere à carga horária definida para estágio supervisionado de 400 horas, 

além de apresentar uma proposta experimental de integralização da extensão, ficando com um 

total de 3.400 horas, em oito períodos e 10% da carga horária total do curso à curricularização 

da extensão.  

Esta proposta atende e reconhece o impacto das políticas públicas de formação 

acadêmica dos futuros professores, tendo as vivências e as experiências consolidadas em 

vários setores da sociedade. Nesse sentido, as ações extensionistas podem contribuir na 

formação de profissionais comprometidos com a justiça social e os direitos humanos. Nesse 

processo de desenvolvimento do protagonismo juvenil, os universitários podem perceber 

outras possibilidades de formação humana e profissional. (ANDRADE-DUVERNOY; 

REGNIER, 2012) 

 

Considerações Finais  



 

 

Evidenciou-se que essa proposta busca atender às exigências externas e internas, 

fixadas por leis e resoluções do Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, e o 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Pernambuco.  

Observa-se também que essa proposta de vivências extensionistas pode contar com o 

histórico de experiências extensionistas promovidas pelos docentes do curso de Pedagogia ao 

longo dos últimos anos.   

O processo que culminou nessa proposta de vivências extensionistas no curso de 

pedagogia do campus Mata Norte desdobram-se em outras reflexões, tais como: a reflexão 

sobre a formação docente para a extensão universitária, a necessidade de promover cursos 

sobre extensão universitária (princípios, fundamentos, modalidades) para os docentes da 

instituição, maior incentivo à extensão universitária (através de auxílio financeiro aos 

projetos, bolsas estudantis, e incentivo à produção acadêmica docente, no que se refere ao à 

valorização das atividades extensionistas no relatório anual docente), e incentivo a projetos 

em parceria entre as diversas licenciaturas presentes no campus os os demais cursos da 

instituição.  
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