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Resumo: A presente investigação busca refletir criticamente o compromisso das instituições 

de Educação Superior, com o reconhecimento da função acadêmica exercida pela extensão 

universitária e potencializar seu caráter integrador da gestão, ensino e pesquisa a partir da 

curricularização efetiva. A Curricularização da extensão universitária é uma meta a ser 

atendida a partir do Plano Nacional da Educação-PNE (BRASIL, Lei 13.005/2014) e desafia o 

coletivo universitário a assumir a necessidade de ressignificação de suas concepções sobre 

educação, sociedade e práticas pedagógicas na Educação Superior. Mobiliza o enfrentamento 

de dívidas históricas com a elitização e a invisibilidade da extensão, frente aos desafios 

contemporâneos de uma Educação Superior que transcenda a mera transmissão de saberes 

hegemônicos e práticas, individualizadas desconectadas da(s) realidade(s) sociais. A extensão 

universitária nessa perspectiva, potencializa a criação de um espaço problematizador, 

integrador, dialógico e interdisciplinar que de forma transversal para redefinar o currículo 

comprometido com a reconexão social/territorial das instituições e com um processo de 

aprendizagem integrador, investigativo, dialógico, crítico, problematizador e inclusivo. A 

pesquisa teve uma abordagem qualitativa e para a coleta de dados utilizou-se questionário, 

com perguntas abertas, realizado com quatro participantes do GT
4
 de curricularização de uma 

universidade pública federal brasileira. Para a leitura, análise e interpretação de dados usou-se 

os princípios da análise de conteúdo proposta por Bardin (2009). O aporte teórico inclui as 

contribuições de Teixeira (2009, 1968), Freire (2011, 2013, 2005, 1991, 1976), Santos 

(2004,2005), Nogueira (2000), Andrade (2016), Ribeiro (1978), Fernandes (2003) entre 

outros.  O estudo revelou que a curricularização da extensão universitária representa uma 

proposta promissora para democratização do ensino e desafiadora para docentes, discentes, e 

comunidade extensionista. Provoca e compromete a assunção de uma nova postura ética e 

integradora do coletivo universitário fortalecida no desenvolvimento das ações integradas de 

ensino, pesquisa e extensão. Possibilita o surgimento de novas práticas pedagógicas na 

Educação Superior e contribui fortemente para construção de um espaço de 

formação/desenvolvimento humano e profissional, comprometido com o trabalho coletivo, 

partilhado e colaborativo. Enfatizamos a relevância do tema e a necessidade de efetivação da 

meta 12.7, do Plano Nacional de Educação, que garanta a partir de sua efetivação a 

curricularização da extensão universitária, espaço fecundo para problematização da realidade 

e desenvolvimento de uma proposta educativa crítica e emancipatória voltadas à pesquisa, à 

rigorosidade epistemológica, e a aprendizagem significativa de formação humana e cidadã. 
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Introdução 

 

O caminho percorrido historicamente pela Educação Superior revela um projeto 

educacional, político e social elitista, distante das camadas sociais menos favorecidas e 

provocador de enfrentamentos por grupos organizados, de luta pelo acesso ao conhecimento 

científico, sua democratização e universalização do saber. A extensão universitária, em seu 

percurso inicial, ocupou um espaço de invisibilidade no que se refere a formação acadêmica 

ou a própria democratização do saber científico, uma função que visou atender às camadas 

socias mais vulneráveis social e economicamente, receptoras de um saber que lhes eram 

depositados como uma espécie de doação, assistencialismo. Ratifica esse pensamento, Vieira 

Pinto (1982, p. 13), posiciona afirmando que a educação é necessariamente intencional, “de 

acordo com a natureza (posição, interesse, fins) da consciência que comanda o processo 

educacional, tal qual será o tipo social de educação”. 

A presente investigação busca refletir criticamente o compromisso das instituições de 

Educação Superior com o reconhecimento da função acadêmica exercida pela extensão 

universitária e potencializar seu caráter integrador da gestão, ensino e pesquisa a partir de sua 

efetiva curricularização. A investigação teve uma abordagem qualitativa e para a coleta de 

dados utilizou-se questionário, com perguntas abertas, realizado com quatro participantes do 

GT de curricularização de uma universidade pública federal brasileira. Para compreensão e 

sustentação da investigação o aporte teórico utilizado envolverá as contribuições de Teixeira 

(2009, 1968), Freire (2011, 2013, 1991, 1976, 2005), Santos (2004, 2005), Nogueira (2000), 

Andrade (2016), Ribeiro (1978), Fernandes (2003) entre outros. 

Atualmente temos o conceito de extensão universitária definido pelo FORPOREX
5
 em 

debate amplo e aberto
6
 com as universidades públicas, em que reafirma sua missão de estar 

integrada as comunidades, assumindo uma proposta de desenvolvimento humano, social, 

educativo e político a partir de suas diferentes realidades”. 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,2012, p. 42).  

 Nesse contexto, a extensão universitária integrada às diferentes comunidades e 

indissociada do ensino e da pesquisa, representa a possibilidade da concretude de um espaço 

fecundo, crítico, político e social, mobilizador e provocador do acesso ao conhecimento 

científico, sua democratização e universalização do saber.  

                                                             
5 FORPROEX- Fórum dos Pró-Reitores das Universidades Públicas. 
6 Este debate que definiu o conceito de extensão universitária ocorreu nos XXVII e XXVIII Encontros Nacionais 

do FORPROEX, realizados nos anos de 2009 e 2010. 



 

 

A extensão universitária espaço de formação/transformação 

 

A extensão universitária a partir de conceito estabelecido no Forproex (201, p. 42), 

tem a responsabilidade de desenvolvimento de uma “interação transformadora entre 

universidade e sociedade”, suscita um processo dialético em que ao transformar a sociedade, a 

universidade é também por ela transformada. Esse processo de 

integração/tensão/transformação estabelecido, fundamenta um movimento de reinvenção 

contínua dessas duas instâncias gestando um espaço crítico, problematizador, criativo e 

emancipatório.  

Nesse espaço extensionista de integração/tensão/transformação entre universidade e 

sociedade, a extensão universitária desenvolve um processo acadêmico de aprendizagem e 

formação. Esse papel é reafirmado pela a Política Nacional de Extensão Universitária que 

“reafirma a extensão universitária como processo acadêmico definido e efetivado em função 

das exigências da realidade, indispensável na formação do estudante, na qualificação do 

professor e no intercâmbio com a sociedade”. (FORPROEX, 2012, p. 14). 

A universidade responsável pela cientificidade dos saberes, na integração com a 

sociedade em uma perspectiva emacipatória, deve ter claro que  sua atuação “não deve ser a 

de quem “estende” o conhecimento por ela produzido”, afirma Freire (2013, p. 20), no 

entanto, é aquela que de forma sensível através do diálogo e da problematização da realidade, 

busca respostas e soluções de forma colaborativa, propiciando a integração entre os saberes 

científicos e da experiência, resultando no possível empoderamento
7
 dos sujeitos envolvidos. 

Esta perspectiva é partilhada por Sousa Santos (2010), que reforça a necessidade da 

luta contra o epistemicídio dos saberes não científicos: 

 

No início do século XXI, pensar e promover a diversidade e pluralidade, para além 

do capitalismo, e a globalização, para além da globalização neoliberal, exige que a 

ciência moderna seja não negligenciada ou muito menos recusada, mas 

reconfigurada numa constelação mais ampla de saberes onde coexista com práticas 

de saberes não científicos que sobreviveram ao epistemicídio ou que, apesar da sua 

invisibilidade epistemológica, tenham emergido ou florescido nas lutas contra a 

desigualdade a discriminação, tenham ou não por referência um horizonte não 

capitalista. (SOUSA SANTOS 2010, p. 155) 

 

Assim, a universidade nas suas atividades de extensão assume um processo de 

formação que respeita e integra os conhecimentos da experiência e os conhecimentos 

                                                             
7 Empoderamento - Na concepção Freireana constitui-se em um processo libertador que emerge das interações 

sociais e surge a partir da problematização e conscientização da realidade. É um ato social e político de 

intervenção e transformação social. 



 

científicos em uma relação horizontal de respeito, escuta e reconhecimento aos saberes que 

vêm da realidade concreta em  Freire (2013): 

 

Os homens em seu processo, como sujeitos do conhecimento e não como 

recebedores de um “conhecimento‟ de que outro ou outros lhes fazem doação ou 

lhes prescrevem, vão ganhando a “razão‟ da realidade. Esta, por sua vez, e por isso 

mesmo, se lhes vai revelando como um mundo de desafio e possibilidades; de 

determinismos e de liberdade, de negação e de afirmação de sua humanidade, de 

permanência e de transformação; de valor e de desvalor; de espera, na esperança da 
busca, e de espera sem esperança na inação fatalista. (FREIRE 2013, p. 11) 

 

O desenvolvimento da extensão universitária indissociada do ensino e da pesquisa em 

um processo integrador, democrático e emacipatório com a comunidade representa a 

concretude da democratização do conhecimento, estimula o protagonismo dos sujeitos, seu 

empoderamento e a viabilização dos sonhos que parecem impossíveis. “Uma das tarefas 

políticas que devemos assumir é viabilizar os sonhos que parecem impossíveis” 

(FREIRE,1991, p. 144). 

Entendemos que este processo de formação é construído a partir de princípios e 

paradigmas epistemológicos, éticos, ideológicos, sociais e políticos e que estes tornam-se 

basilares na construção das propostas extensionistas indissociadas do ensino e da pesquisa, é 

mister refletirmos sobre algumas questões: Que homem, universidade e sociedade temos? Que 

homem, universidade e sociedade queremos? Que princípios e paradigmas sustentam a 

concepção de homem, sociedade e universidade que queremos ver surgir? Transformar o quê?  

Para quê? Para quem? Como?  

Nessa direção faz-se necessário refletirmos sobre as ideologias subjacentes que 

sustentam as práticas e projetos pedagógicos extensionistas, entendendo que toda forma de 

educação é um ato político. Assim, ao educarmos estamos optando pela sociedade, homem e 

mundo que sonhamos, conscientes de nosso papel de intervenção, transformação social e 

política da realidade.  

A Política Nacional de Extensão Universitária orienta a partir de suas diretrizes a 

elaboração de propostas, projetos e programas de extensão universitária fundamentados em 

uma proposta na perspectiva da educação libertadora e emancipatória. Segundo Nogueira 

(2000,p,46), são as seguintes às diretrizes: “Interação dialógica, Interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, impacto na 

formação do estudante e impacto na transformação social”. 

As ações extensionistas construídas a partir das diretrizes acima explicitadas, 

provocam a reflexão, revisão e recriação de novas propostas e práticas pedagógicas 

universitárias que  viabilizam a criação de um projeto de universidade na perspectiva cidadã, 



 

que dialoga, integra,  ensina, aprende, transforma e é também por ela transformada. Nesse 

contexto, a universidade a partir da extensão universitária, trabalha a concretude da pronúncia 

do mundo. Em Freire, (2005), não há “pronúncia” do mundo sem consciente ação 

transformadora sobre ele. Trata-se de práxis, ação e reflexão concomitantes atuando 

processualmente e no mesmo sentido, crítico e libertador. (FREIRE, 2005, p.90) 

Nessa direção entende-se o compromisso da universidade e da extensão universitária, 

enquanto centro de formação humana e orientadora do sistema educativo como um todo  

reafirmando o seu compromisso com uma proposta crítica, reflexiva e emancipatória.           

Anísio Teixeira vislumbrava a universidade como “[...] centro de buscas pela verdade, de 

investigação e pesquisa”. (TEIXEIRA, 2009, p. 160). Corrabora com esta reflexão o mesmo 

autor, quando expressa que: 

 

A universidade – com as suas atividades imensamente ampliadas – será o centro e a 

sede de toda essa organização, transformada que será a casa de formação dos 

mestres de todos os níveis e dos quadros técnicos, profissionais e científicos de todo 

o país. E a ela se confiaria o inadiável compromisso de reconstrução educacional 

brasileiro. (TEIXEIRA,1968, p. 89). 

 

 A Curricularização da Extensão – uma proposta de formação cidadã gestando 

um novo projeto de universidade 

 

A Curricularização da extensão universitária é uma meta a ser atendida a partir do 

Plano Nacional da Educação-PNE (BRASIL, Lei 13.005/2014), e desafia o coletivo 

universitário a assumir a necessidade de ressignificação de suas concepções de ensino,  

sociedade, aprendizagem e práticas pedagógicas no  ensino superior. A efetivação da meta 

12.7 do Plano Nacional de Educação  estipula que 10% do total da carga horária dos cursos de 

graduação devam ser destinadas a atividades de extensão, potencializa a criação de um espaço 

integrador, dialógico e interdisciplinar que de forma transversal redefine o currículo, 

comprometido com a reconexão social/territorial das instituições e com um processo de 

aprendizagem integrador, investigativo, dialógico, crítico, e reflexivo. 

Esse processo pedagógico e democrático no ensino superior mobiliza o enfrentamento 

de dívidas históricas com a elitização do  ensino e a invisibilidade histórica da extensão 

universitária. Assume os desafios contemporâneos de um  educação superior que transcenda a 

mera transmissão de saberes hegemônicos e práticas, individualizadas desconectadas da(s) 

realidade(s) sociais e provoca o reconhecimento da função acadêmica exercida pela extensão 

universitária e seu carater integrador da gestão, ensino e pesquisa a partir de sua efetiva 



 

curricularização. Vislumbrando em um futuro próximo a concretude de uma extensão 

universitária na contribuição de Sousa Santos. 

 

A área de extensão vai ter no futuro próximo um significado muito especial. No 

momento em que o capitalismo global pretende funcionalizar a Universidade e, de 

facto, transformá-la numa vasta agência de extensão ao seu serviço, a reforma da 

Universidade deve conferir uma nova centralidade às atividades de extensão (com 

implicações no curriculum e nas carreiras dos docentes) e concebê-las de modo 

alternativo ao capitalismo global, atribuindo às Universidades uma participação 
activa na construção da coesão social, no aprofundamento da democracia, na luta 

contra a exclusão social e a degradação ambiental, na defesa da diversidade cultural. 

(SOUSA SANTOS 2004, p.120) 

 

De acordo com o PNE, a meta 12 traz o grande desafio, que é expandir a Educação 

Superior para aumentar a escolaridade média da população através da ampliação de vagas e 

da interiorização das instituições. De acordo com a estratégia da meta 12.7, deverá ser 

assegurado, no mínimo 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em 

programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente para as 

áreas de grande pertinência social, fazendo Extensão Universitária vinculada diretamente a 

sua área de formação. Convém destacar também, que a Extensão assume um espaço de 

protagonismo na formação acadêmica, espaço este, que anteriormente não era ocupado de 

forma igualitária pelo Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Nesse sentido, o compromisso firmado com a curricularização da extensão 

universitária provocará maior visibilidade à extensão universitária, e potencializará a reflexão, 

conscientização e construção coletiva de uma  proposta que rompe com estruturas 

imobilizantes de um sistema educacional elitilizado e  possibilita a construção de um novo 

projeto de universidade e de mundo, assumido coletivamente e ancorado na luta pela 

humanização, democratização e compromisso ético-humano com a  justiça social e cognitiva. 

Esta temática requer que as universidades se reestruturem e as Pró-Reitorias de 

Pesquisa, Graduação e Extensão dialoguem fortemente a fim de construirem os documentos 

para orientar os docentes, servidores técnicos administrativos, bem como os discentes, face ao 

grande desafio colocado pelo Plano Nacional de Educação que é o de implementar em todos 

os seus cursos a obrigatoriedade da Extensão descrita claramente nos seus PPCs. 

Entendemos que a Extensão Universitária deve ser a porta de entrada dos diferentes 

problemas que atingem a população, problemas que anteriormente ficavam fora das 

discussões acadêmicas e que neste contexto, fortalecem a reflexão crítica da realidade e a 

relação dos saberes científicos e da experiência para o empoderamento dos sujeitos. Desse 

modo, a Curricularização da Extensão propiciará uma formação integrada com o Ensino e a 



 

Pesquisa reafirmando a Extensão Universitária como uma ferramenta transformadora que 

materializa o compromisso ético e solidário da Universidade pública brasileira. 

 

Percurso metodológico 

 

A investigação teve uma abordagem qualitativa e para a coleta de dados utilizou-se 

questionário com perguntas abertas realizado com quatro participantes do GT de 

Curricularização, de uma universidade pública federal brasileira. Participaram da entrevista, 

dois docentes e dois técnicos educacionais. Para a leitura, análise e interpretação de dados 

usou-se os princípios da análise de conteúdo proposta por Bardin (2009). A pesquisa emerfiu 

três categorias: Curricularização da Extensão, Conceito de Extensão Universitária, 

Democratização do Conhecimento. 

 

Análise e discussão dos resultados 

 

A análise das falas dos entrevistados, envolveu três categorias: Curricularização da 

Extensão, Conceito de Extensão Universitária e Democratização do Conhecimento. Quanto a 

primeira categoria “Curricularização da Extensão”, o primeiro entrevistado ressalta que “É um 

desafio que potencializa a construção de um novo projeto de universidade” e o segundo 

entrevistado complementa que: “Dará visibilidade a extensão e provocará o diálogo e a 

integração dos docentes, discentes e comunidade extensionista”. Os dois entrevistados são 

unânimes na compreensão do caráter formativo e transformador da realidade, que envolve a 

curricularização da extensão universitária. Da mesma forma reforçam a importância do 

trabalho cooperativo e integrado entre o ensino, pesquisa e extensão na efetivação de uma 

Educação Superior, comprometida com uma sociedade e um mundo melhor. Se a opção é por 

um mundo mais justo, fraterno, respeitoso, inclusivo e democrático, necessita-se potencializar 

na Educação Superior, espaços dialógicos, integradores e formativos, geradores de propostas 

pedagógicas extensionistas que atinjam as diferentes realidades sociais a serem vivenciadas, 

na perspectiva da partilhada solidária dos saberes, compreensão e superação dos desafios 

postos. Corrobora com esta reflexão Andrade (2016), que entende a curricularização, da 

extensão como: 

[...] um espaço de construção coletiva e partilha solidária de saberes e fazeres 

constitutivos dos sujeitos e favorecendo a inserção social e cidadã. Temos neste 

contexto, o diálogo como princípio fundante de uma relação respeitosa e crítica, 

entre educando, educador e sociedade que desafiam-se em um processo de constante 
integração entre os saberes científicos e da experiência. (ANDRADE, 2016, p. 67). 

 



 

O terceiro entrevistado relata que a curricularização: “É um processo que provoca a 

revisão de projetos PPCs, PDI e a adequação dos 10% de extensão nos currículos”, e o 

quarto entrevistado, complementa, que: “Constitui uma meta com prazo até 2024 a ser 

implantada e que compromete a gestão universitária com formação pedagógica e trabalho 

coletivo”. Nesta perspectiva de formação permanente necessária no processo de avaliação e 

reconstrução de novas formas de planejar e desenvolver a extensão universitária a partir de 

sua curricularização: Freire (2011,p.40), afirma que “[...] na formação permanente dos 

professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. 

Nesse contexto, a curricularização da extensão na universidade possibilitará o 

surgimento de uma nova relação nos processos de ensinar e de aprender, contribuindo com a 

criação de uma nova sala de aula universitária. Nessa proposta, entende-se a constituição da 

sala de aula universitária como destaca Fernandes (2003). 

 

Prática intencional de ensino e de aprendizagem, não reduzida à questão didática ou 

às metodologias de estudar e aprender, mas articulada a uma educação como prática 
social e ao conhecimento como produção histórica e cultural, datada e situado, numa 

relação dialética e tensionada entre prática-teoria-prática, conteúdo-forma, sujeitos-

saberes-experiências e perspectivas interdisciplinares. (FERNANDES 2003, p. 376). 

 

Quanto a segunda categoria, que reflete: Como os entrevistados compreendem   o 

conceito de extensão universitária? O primeiro entrevistado relata que: “Eu considero a 

extensão com o propósito de levar até as comunidades suas pesquisas e orientá-los”, já o 

segundo entrevistado amplia sua visão da relação entre universidade e sociedade, quando 

revela que, além de ensinar a universidade aprende nesta integração. Em suas palavras: “A 

Extensão é entendida como uma possibilidade da universidade entrar em contato com a 

comunidade e com ela também aprender, a partir da aplicação dos seus conhecimentos”. 

Ambos entrevistados revelam, que o processo de aprender e democratizar o ensino faz parte 

da proposta extensionista, porém, um dos entrevistados deixa claro que este processo de 

aprender está intrinsicamente ligado ao de ensinar.  

A extensão universitária possibilita nas palavras de Sousa Santos (2005), o surgimento 

de uma nova universidade, “a extensão pode contribuir decisivamente para fazer emergir uma 

universidade de proximidade”. Essa universidade para o autor a partir da extensão pode vir a 

ser “concebida como bem público cujos bens simbólicos produzidos devem ser 

democratizados e estar acessíveis a todos os grupos sociais”. (SOUSA SANTOS, 2005, p .55) 

O terceiro entrevistado relata que a extensão universitária, constitui: “[..] um dos 

tripés da universidade que tem extrema importância, pois como está em contato com as 



 

comunidades e propicia a democratização do conhecimento” e o quarto entrevistado 

complementa, que a extensão universitária: “Desde sua origem propõe uma relação dialógica 

e participativa entre universidade e sociedade”. Na compreensão dos dois entrevistados, a 

extensão universitária tornou-se o instrumento por excelência de “inter-relação da 

universidade com a sociedade, de oxigenação da própria Universidade, de democratização do 

conhecimento acadêmico, assim como de (re)produção desse conhecimento por meio da troca 

de saberes com as comunidades”. (FORPROEX, 2012, p. 9) 

A terceira categoria, traz questões relativas a democratização do conhecimento a partir 

da extensão universitária. O primeiro entrevistado relata que: “Não só a extensão, mas o 

ensino e a pesquisa precisam estar integrados nesta proposta”, e o segundo entrevistado 

complementa esta reflexão comprometendo a gestão universitária neste processo: “A gestão 

universitária tem o compromisso de potencializar a partir da extensão (ensino, pesquisa), 

propostas integradoras e de impacto social”. Os dois entrevistados, entendem a importância 

da construção de uma estrutura de trabalho colaborativo entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão provocadoras de ações integradas e de transformação social. Darcy Ribeiro colabora 

com esta reflexão, quando aborda a origem da crise vivida pelas universidades: “a crise que se 

defrontam as universidades modernas apresenta-se sob múltiplas formas que permitem 

caracterizá-la como conjuntural, política, estrutural, intelectual e ideológica”. 

(RIBEIRO,1978, p. 55). 

O terceiro entrevistado colabora explicitando que: “A democratização do 

conhecimento acontece nas ações extensionistas com mais facilidade, pois constitui sua 

finalidade” e o quarto entrevistado reforça a forma e a importância da participação dos 

sujeitos nas ações extensionistas: “Para democratizar é preciso que haja um trabalho 

coletivo, a participação dos   sujeitos na construção da aprendizagem que não pode ser 

depositada”. 

 Destra forma, quanto a democratização do conhecimento e o compromisso da 

curricularização da extensão universitária, esta proposta está relacionada ao entendimento da   

concepção de educação como direito e a importância da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, articuladas e desenvolvidas na perspectiva de uma educação e 

metodologia libertadora. Esta opção revela o compromisso ético pelo tipo de educação que se 

pretende e a observância crítica aos processos educativos desenvolvidos. Colabora com esta 

reflexão, Anísio Teixeira: “A experiência democrática só será sido feita, portanto, quando, 

além do sistema de educação, se tiverem organizado o sistema de pesquisas e o sistema de 

difusão dos conhecimentos”. (TEIXEIRA, 2009, p. 65). 

 



 

Considerações finais: 

 

 A pesquisa revelou que a curricularização da extensão universitária representa um 

grande desafio a ser assumido pela gestão e coletivo das universidades, mas também uma 

experiência promissora para integração dos docentes, discentes, e comunidade extensionsita, 

rompendo com práticas pedagógicas isoladas na Educação Superior. Provoca a revisão dos 

diferentes conceitos e práticas de extensão universitária, bem como, possibilitará a 

compreensão de sua função política e compromisso social. Compromete o coletivo 

universitário a assumir uma nova postura ética baseada no trabalho partilhado e colaborativo 

de responsabilidade social gerador da democratização do conhecimento. 

Na perspectiva de se ter espaços institucionalizados de formação pedagógica 

universitária e a efetivação da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e extensão, várias 

universidades estão avançando na estruturação de propostas para curricularização da extensão, 

com o cumprimento da estratégia 12.7 do Plano Nacional de Educação. A aplicação desta 

meta exige que, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares da 

graduação estejam vinculados aos programas e aos projetos de extensão universitária. O 

cumprimento desta meta gesta uma nova realidade na Educação Superior, integradora de 

docentes, discentes e comunidade extensionista, participando coletivamente de espaços de 

aprendizagem e de formação pedagógica, que resultarão na melhoria do desenvolvimento 

profissional docente e na garantia do cumprimento da função social da universidade de 

democratização do conhecimento e desenvolvimento das regiões historicamente 

negligenciadas.  
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