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RESUMO 

Esta dissertação é produto de uma investigação sobre a extensão universitária e as bases 

institucionais para o seu desenvolvimento. A sua construção teve como norte o objetivo de 

analisar a estruturação da extensão em uma instituição de educação superior em 

Administração, o que foi realizado através de explorações teóricas e do estudo de caso da 

Faculdade de Administração da Universidade Federal Fluminense. 

Tendo como principal referência o pensamento do Fórum Nacional de Pró-Reitores de 

Extensão das Universidades Públicas, as dimensões institucionais que orientaram a análise 

do caso foram: política de gestão, plano acadêmico e infra-estrutura. De acordo com suas 

caracteristicas atuais na instituição em foco, foi possível compreender que estas bases, que 

suportam o desenvolvimento da extensão, ainda não estão adequadamente consolidadas. 

A principal conseqüência deste cenário é o desequilíbrio e dissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão. Isto, por sua vez, gera a prevalência da reprodução de conhecimentos 

que muitas vezes foram gerados em ambientes com caracteristicas distintas da sociedade 

brasileira e da comunidade onde a Universidade está inserida. Diante um cenário onde é 

urgente a necessidade de conhecimentos comprometidos com a solução de problemas que 

impedem a sustentabilidade do desenvolvimento do Brasil, é necessário que esta instituição 

se renove para corresponder aos desafios da sociedade atual. 

2 



ABSTRACT 

This dissertation is a product of an investigation about university extension and its 

institutional structure in an Administration School. The research was realized through a 

theory exploration and a case study: the Fluminense Federal University, Administration 

School. 

The case analysis was based on three dimensions: extension management police, academic 

plan and infrastructure. Through the results it is possible to assert that the extension 

institutional structure in this business school is not adequate. The mainly consequence of 

this situation is an undeveloped university extension practice and the dissociation between 

educational process, researches and extension activities - with the predomination of a 

knowledge reproduction and a traditional education. 

When these basic university activities - education, research and extension - are practiced 

together, it's possible to obtain important benefits to the institution, students and 

community. One of these benefits is the production of knowledge more adequate to the 

solution of community's peculiar problems - what contributes with a sustainable 

development of a society. 

It's necessary an administrative knowledge appropriated to solve the Brazilian 

organizations peculiar problems. For this, the Administration Schools could implement 

researches and educational processes connected with extension programs. This is already 

recognized in the Brazilian public polices but the reality is still very different. 
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Novos Ventos, Novos tempos, História de uma Integração· 

"O mar cantava a poesia 
que o homem branco transformou 

no Índio, liberdade e alegria 
que o jesuíta educou ... 

Amor, amor e emoção, na negra canção 
O meu país se agigantou ... ô ô 

nesta linda miscigenação. 

E lá vou eu, e lá vou eu 
nos braços da sociedade 

quem sou eu? quem sou eu? 
sou a pura liberdade 

O amanhã 
se faz agora 

a soprar, novos ventos na história 
a quem se dedicou à educação 
decanto em verso que emoção. 

Reconstruiremos a nação, 
meu sonho realizar 

na arte, na integração ... ô ô 
na garra deste povo a cantar. 

É de prata o jubileu 
amor sou eu 

a universidade federal, 
Viradouro, Niterói, 

sou carnaval. 

1 Samba-enredo da Escola de Samba Unidos do Viradouro, 1986, escrito em homenagem à Universidade 
Federal Fluminense. 
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INTRODUÇÃO 

A semente deste trabalho foi gerada durante a participação da autora no projeto 

denominado "Escritório Modelo de Gestão Social", no qual é promovida a interação entre 

estudantes do Mestrado em Administração Pública da EBAPE e integrantes de 

comunidades do Rio de Janeiro para a troca e construção de conhecimentos sobre as 

peculiaridades da administração de projetos comunitários. Reflexões, advindas de estudos 

e pesquisas sobre interações educativas entre escolas superiores e as comunidades onde 

estão inseridas, alimentaram o desenvolvimento desta dissertação com a esperança de que 

os beneficios de experiências semelhantes possam ser potencializados e propagados. 

Esse tipo de conexão educacional sistemática entre instituições educacionais e integrantes 

do seu entorno é há anos implementada em várias sociedades e tem nome próprio: 

extensão. Cursos, seminários, ações comunitárias, prestações de serviço e lançamento de 

publicações são alguns dos meios pelos quais essa relação extensionista se estabelece, 

facilitando a "inter-ação" da sabedoria popular e científica para o avanço do conhecimento. 

Nesse sentido, o exercício da extensão pode contribuir para a sustentabilidade do 

desenvolvimento social. Esta afirmação tem como fundamento a idéia de que esta 

sustentabilidade é construída a partir de bases culturais peculiares a cada ambiente2
. Assim, 

2 Esta concepção identifica-se com a corrente de pensamento "culturalista", segundo a qual "o 
desenvolvimento sustentável deveria fundar suas bases em conteúdos culturais e, portanto, o 
desenvolvimento deveria respeitar pautas específicas, historicamente construídas pelos grupos humanos" 
(Escobar in Capara/, 1997: 11). 
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faz-se necessária a revalorização do saber popular no processo de construção do 

conhecimento para que este realmente contribua à superação de problemas próprios de 

cada sociedade. 

Com base em tal constatação, o objetivo principal desta pesquisa foi analisar as bases 

institucionais para o desenvolvimento de atividades extensionistas em uma organização de 

educação superior em Administração. Para tanto, foi necessário explorar vários aspectos do 

fenômeno, identificados em investigações teóricas e no estudo de caso da Faculdade de 

Administração da Universidade Federal Fluminense3 (UFF). A delimitação do estudo foi 

realizada com base em dimensões institucionais da extensão especificadas pelo Fórum de 

Pró-Reitores das Universidades Públicas Brasileiras (FNPRE), órgão que atua há 15 anos 

promovendo o desenvolvimento da extensão do Brasil. 

A escolha dessa organização como caso para este estudo foi realizada através de critérios 

objetivos e subjetivos. O fato de constituir uma unidade acadêmica de uma universidade 

foi um atributo objetivo relevante. O cenário universitário merece especial atenção devido 

às suas crises4 e peculiaridades, dentre as quais destaca-se a obrigatoriedade, instituída pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, da realização de atividades de extensão e 

pesquisa de forma indissociável às de ensino. 

3 Na UFF, a Faculdade de Administração está institucionalmente vinculada com a Faculdade de Ciências 
Contábeis, formando a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (FACC). Porém, as duas atuam 
academicamente de forma separada. Por isto, neste estudo, o Departamento de Administração da FACC será 
denominado Faculdade de Administração. 
4 Sobre as crises da universidade, consultar autores como Santos, 1999 e Sleutjes, 1996. 
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Dentre as características subjetivas está o caso de a Faculdade de Administração da UFF 

ser a instituição onde a pesquisadora cursou sua graduação, iniciou seus estudos em nível 

de pós-graduação e começou a exercer a docência. Nesta vivência de vários anos naquele 

ambiente, foi possível observar que havia uma concentração de esforços nas atividades de 

ensino, ao contrário do que acontecia com a pesquisa e a extensão. Com base no 

reconhecimento de que uma educação superior adequada vai além da mera transmissão de 

conhecimentos, a curiosidade da pesquisadora foi despertada em direção às peculiaridades 

daquele cenário. 

Essa relação com a UFF também facilitou o acesso aos dados necessários ao estudo e a 

melhor compreensão das informações encontradas, além de ser fator que leva à 

consideração deste trabalho como uma forma de retribuição pelos ilimitáveis beneficios 

advindos da educação recebida durante vários anos. 

A realização desta investigação dependeu do alcance de objetivos intermediários dentre os 

quais incluem-se a especificação dos atributos da extensão, a exploração de seu 

desenvolvimento histórico e de aspetos de sua incorporação institucional. No mesmo 

sentido, foi necessária a identificação de características da educação superior em 

administração atualmente praticada no Brasil e das principais demandas da sociedade em 

relação ao conhecimento e à atitude dos administradores profissionais, assim como a 

correlação destas com as potenciais vantagens obtidas com a prática extensionista. 

Pode-se identificar a relevância do presente trabalho em vários aspectos, dos quais destaca

se a contribuição para a construção do conhecimento sobre educação em administração. 

18 



Observando-se a prática educacional de administração sob um ângulo diferente, através da 

exploração de uma questão que não é usual nos estudos desta área, é visada a colaboração 

para que uma das principais características deste campo seja a coerência com as rápidas e 

intensas transformações sociais. É importante a cooperação para o constante 

aprimoramento das atividades realizadas nas instituições educacionais que visam a 

formação de administradores a fim de que os beneficios obtidos com suas atividades sejam 

potencializados. 

Este trabalho foi realizado durante o ano de 2001 tendo-se como motriz a inquietação em 

relação ao atual contexto social brasileiro e o desejo de fazer parte da vislumbração de 

meios para o alcance de um melhor aproveitamento do potencial do papel das organizações 

e dos indivíduos no desenvolvimento do país. O progresso paulatino deste projeto foi 

realizado por intermédio de pesquisas exploratórias sobre o tema, através de consultas 

bibliográficas e entrevistas semi-estruturadas com profissionais da educação superior. O 

estudo de caso foi possível através da mescla dessa exploração temática com a pesquisa de 

campo. 

Os passos e descobertas que constituíram este empreendimento foram registrados 

metodicamente nestas páginas. Na presente introdução encontram-se definidos os 

objetivos, a delimitação e a relevância do trabalho, além desta apresentação da sua 

estrutura. A primeira parte da dissertação refere-se ao tema explorado e é constituída por 

quatro capítulos que abordam aspectos da extensão universitária como: concepção, 

metodologia, história, bases organizacionais para o seu desenvolvimento e a sua potencial 

contribuição à formação de administradores e ao avanço da Administração no Brasil. A 

19 



segunda parte concentra o estudo de caso e é composta por três capítulos nos quais são 

encontradas: a descrição da metodologia adotada na pesquisa, uma visão geral da extensão 

praticada na instituição estudada, a descrição e análise de dimensões da estrutura 

organizacional que suporta esta prática e sugestões para mudanças. Para rematar o trabalho 

foi destinado um espaço para as considerações finais tecidas, referências e anexos. 

BIBLlOTtCA MAf<IU Htl'J,'{IQUi: !)liV.ONSF-N 
fUNDAÇAO GETULIO VARGAS 
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la PARTE: A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
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1. UMA INTRODUÇÃO À EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: ASPECTOS 
CONCEITUAIS E METODOLÓGICOS 

Como sistemas sociais abertos, toda instituição precisa trocar "energia" constantemente 

com o seu ambiente para transformar-se ao longo do tempo e manter seu equilíbrio. Com 

as IESs não poderia ser diferente: há de se ter uma devida permeabilidade em seus limites a 

fim de que exista uma constante transformação da instituição, principalmente por estar 

inserida em um ambiente onde as mudanças predominam. 

A Universidade, um dos tipos de IESs, é uma instituição medieval que, apesar de algumas 

variações, mantém sua estrutura e atividades semelhantes às originais. É impressionante 

como, mesmo com todos os avanços no conhecimento, pode-se imaginar a transferência de 

um mestre da Idade Média para uma sala de aula atual sem que seus métodos educacionais 

causem espanto. E, mais ainda, não seria surpresa se ele fosse contratado como "consultor 

experto em desenvolvimento de atividades universitárias". Este é um indício que contribui 

para uma percepção de que, apesar de todas as críticas ao estado atual das sociedades e ao 

progresso unidimensional do homem, as ações universitárias continuam sem muitas 

alterações. 

Este é um fato que pode gerar menos admiração do que preocupação. Seria esse um reflexo 

de uma impermeabilidade maior do que a adequada à transformação e adaptação dessa 

instituição? Desde o seu surgimento, a universidade sempre esteve comparada a seu 

entorno social e questionada em relação à sua correspondência ao mesmo (Castanho e 

22 



Veiga, 2000; Santos, 1999). Ações foram planejadas e implementadas ao longo do tempo a 

fim de aumentar sua conformidade, mas a sua imagem junto a sociedade está 

constantemente associada à discrepância, insuficiência, crise. Como Solino afirmou, "uma 

das causas apontadas pela crise da instituição universitária é o seu isolamento e, 

conseqüentemente, sua incapacidade para acompanhar e atender as demandas provenientes 

da sociedade na qual está inserida" (1996: 155). 

Como o conhecimento é o cerne do desenvolvimento das sociedades e da humanidade, é 

preciso questionar-se as bases sobre as quais o seu avanço está sendo realizado. Na 

tentativa de encontrar respostas, é necessário observar-se as atividades implementadas nas 

universidades e a troca realizada entre estas e o ambiente, já que estas instituições ainda 

podem ser consideradas epicentro das forças impulsionadoras da evolução do saber. 

Um tripé de atividades-fins foi gradativamente projetado para sustentar o adequado 

exercício das funções da universidade. Ensino, pesquisa e extensão compõem esta tripla 

base, indivisível e nivelada na prática educacional que poderia ser atualmente adjetivada 

"universitária" (MEC, 2000b). A sua indissociabilidade alavanca a qualidade de cada uma 

dessas atividades, melhorando a educação superior como um todo. 

Contudo, o ensino, a pesquisa e a extensão raramente são equiparados e conjugados na 

prática, fazendo com que o potencial universitário não seja plenamente aproveitado e a 

ação dessa instituição na sociedade fique caracterizada principalmente como "ensino 
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superior" e não "educação superior"s. No cenário atual, somente "ensino" não é suficiente 

para a construção do conhecimento e a educação dos indivíduos em uma sociedade com 

tantos desafios a serem enfrentados em direção a uma melhor qualidade de vida para todos. 

A análise a que se propõe o presente trabalho requer a exploração de uma das bases desse 

tripé, geralmente a que recebe menor atenção, a menos desenvolvida na prática e, por isso, 

a que ainda não tem seu poder reconhecido: a extensão. Quando desenvolvida 

adequadamente, este tipo de atividade pode gerar beneficios direcionados à uma maior 

sintonia da educação realizada pela instituição com demandas sociais. 

Diante um cenário onde a universidade é vista como uma "torre de marfim", as atividades 

extensionistas têm o potencial de contribuir para que essa instituição coopere 

decisivamente para a transformação da sociedade onde estão inseridas, saindo da posição 

de "torres de marfim" para "torres de vigilância" (Ribeiro, 1969; Brubacher e Rudy, 1976). 

A importância dessa mudança de postura é ainda maior em um país como o Brasil, onde a 

realidade da maioria da população é bem diferente da encontrada no meio universitário, 

cujos componentes fazem parte da elite sócio-econômica e por isso tendem a ter como 

referência o seu próprio universo social. 

5 As palavras utilizadas para a denominação dos elementos em uma sociedade são indicadores do perfil e 
significados que os mesmos possuem. Assim, ao adotar-se o termo "Instituição de Ensino Superior" para a 
Universidade e para as demais organizações que deveriam dedicar-se à educação dos indivíduos limita-se a 
verdadeira missão que elas possuem pois, como afirma Morim, "'Educação' é uma palavra forte: 'Utilização 
de meios que permitem assegurar a formação e o desenvolvimento de um ser humano( ... )'. ( ... ) O 'ensino' , 
arte ou ação de transmitir os conhecimentos a um aluno, de modo que ele os compreenda e assimile, tem um 
sentido mais restrito, pois apenas cognitivo" (200 I: 10-11). Por isso, neste trabalho, o termo Instituição de 
Educação Superior será utilizado. 
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1.1. A EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO EXTENSIONISTA 

A proposta da extensão foi sendo modificada ao longo do tempo, de acordo com a 

evolução do conhecimento e das demandas da sociedade em relação às IESs. No seu 

surgimento, que pode ser localizado formalmente no século XIX, significava todas as 

atividades realizadas no sentido de tomar essas instituições mais acessíveis à toda a 

sociedade, e não somente à uma elite que poderia freqüentar seus cursos regulares. 

Como a ênfase daquela época era sobre a necessidade de difusão de conhecimentos, várias 

leituras, palestras e cursos sobre diversos temas, demandados pela situação vigente na 

época e no lugar, passaram a ser considerados atividades extensionistas. 

Aliando o objetivo de difundir informações e tecnologias com a necessidade de se treinar 

os estudantes, a extensão também passou a tomar a forma de prestações de serviços à 

comunidade. Novas idéias e teorias assomaram no horizonte do pensamento científico 

social tendo como uma de suas conseqüência a adoção gradual de metodologias 

participativas nesses projetos. 

o desenvolvimento conceitual e metodológico da extensão universitária conseguiu 

avançar em melO a densas brumas. Atualmente, as atividades extensionistas são 

reconhecidas pelo potencial de representarem processos de troca e construção de 

conhecimentos. Isto pode ser realizado em forma de projetos que promovam a interação 

das IESs com as comunidades, tendo-se como pressuposto que ambas são igualmente 
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importantes e participam como sujeitos do processo, e não como objetos. Ao associar o 

ensino, pesquisa e extensão, esses projetos também podem gerar a construção de 

tecnologias transformadoras e coerentes com as demandas da realidade local. 

Para auxiliar a compreensão dessa evolução do pensamento extensionista, a figura a seguir 

(Figura 1) foi elaborada, relacionando graficamente os objetivos e as formas de atuação na 

extensão. 

FIGURA 1 
A EVOLUÇÃO DOS TIPOS DE AÇÃO E OBJETIVOS EXTENSIONISTAS 

OBJETIVOS ~ ~ 

Troca e 
construção de - '-............................................................................................................................... :::.::.:: 

conhecimentos ....................... .... 

..... 

...... 
...... 

Treinamento de ....... 
estudantes - f--....................................................................................... ' 

Difusão de 
conhecimentos 

Leituras, 
palestras, 
cursos, 

publicações. 

Assessorias, 
consultorias e 

serviços 
semelhantes. 

Programas e 
projetos de 

base 
participativa e 

de ação 
comunitária. 

TEMPO 

... 
TIPos DE AÇÃO 
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Como representado na Figura 1, novas concepções e atividades de extensão foram adotadas 

ao longo do tempo, passando da simples difusão de conhecimentos para a troca e 

construção dos mesmos. 

Isso não significa que as novas idéias foram adotadas pelas IES em geral. O que se 

verifica é a prevalência de um tipo de compreensão e implementação em determinada 

instituição, região ou país. Todas são formas extensionistas, porém seus pressupostos e 

benefícios diferem entre si. Em 1990, Vila Bela reconhecia este fato e, com base na análise 

do cenário nacional, reforçava a importância de. uma prática extensionista condizente com 

o momento do país: 

"( ... ) pode-se afirmar que, atualmente, sem dúvida, a extensão foi 
intemalizada pelas universidades, com diferentes intensidades e existindo 
sob variadas concepções e categorias. Entretanto, pode-se também 
asseverar que o momento histórico que o País atravessa impõe uma 
revisão das ações extensionistas no sentido de se buscar, além da 
transformação da extensão em instrumento pedagógico mais consistente, 
maior participação real das universidades no processo de reconstrução e 
transformação nacional" (Vila Bela, 1990: 131). 

Há várias formas que as atividades de extensão podem assumIr atualmente. A 

normatização aprovada pelo FNPRE é uma legítima fonte de consulta em busca de 

informação sobre as variações dessas ações de cunho educativo e, ao mesmo tempo, 

cultural, científico ou tecnológico. Assim, verifica-se que as IESs utilizam-se dos seguintes 

meios extensionistas: 

"Cursos de Iniciação, Atualização, Treinamento Profissional e 
Aperfeiçoamento; Eventos como seminários, campanha de difusão 
cultural, exposições etc.; Prestação de Serviços como as consultorias, 
assessorias, curadoria etc.; Elaboração de Produtos Acadêmicos de 
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Difusão Cultural, Científica ou Tecnológica como cartilhas, manuais, 
produtos acadêmicos de artes plásticas, artes cênicas, artes visuais, 
dança, informática, música, literatura etc." (FNPRE, 2000b). 

As atividades acima podem ser realizadas eventualmente ou de forma contínua, como parte 

de projetos ou programas. Para que estes possam ser intensamente frutificativos, são 

necessárias continuidade e a vinculação com linhas de ensino e pesquisa das IESs. 

Apesar de os cursos e eventos constituírem as práticas extensionistas mais conhecidas, 

geralmente representam meios de reprodução do positivismo encontrado nas salas de aula 

(Rocha, 1984). Devido ao curto tempo de contato e às metodologias habitualmente 

utilizadas, este tipo de encontro da universidade com a comunidade limita-se à difusão de 

conhecimentos, e não à troca e construção dialógica dos mesmos. Compondo o fenômeno 

da educação virtual, cursos de extensão também são atualmente oferecidos pela Internet, 

outro poderoso meio de difusão de conhecimento que possui a vantagem de proporcionar 

uma forma alternativa de interação entre os participantes. 

As modalidades de prestação de serviços e ação comunitária6 são as que têm maior poder 

de despertar a consciência social dos participantes, pois, além de proporcionarem uma 

convivência de maior duração, a capacitação é realizada na práxis, demandando ação, 

estimulando a reflexão e a possível compreensão critica das implicações da própria técnica 

(Toaldo, 1977; Vila Bela, 1990). 

6 Quando dirigidas à participação da IES na promoção direta do desenvolvimento social autônomo da 
comunidade, as atividades extensionistas são denominadas "ação comunitária", designação na qual se 
encaixam os projetos de incubação de cooperativas populares implementados em universidades como a UFRJ 
(COPPE), UFJF e UFSC (Thiollent, Araújo Filho e Soares, 2000). 

28 



Quando toma a forma de um programa de ação comunitária, a extensão visa a promoção da 

autonomia do grupo social com o qual trabalham e consiste em um 

"( ... ) conjunto de ações sócio-comunitárias voltadas para a produção de 
. beneficios coletivos. Estas ações ( ... ) se exercitam em etapas que vão da 

identificação do problema à descoberta de alternativas comunitárias de 
solução, tendo sempre em vista a melhoria das condições locais de vida" 
(Carneiro apud Vila Bela, 1990: 75). 

Produtos acadêmicos também poderiam ser considerados como uma forma de atuação 

extensionista das IESs, pois constituem-se em meios de propagação de conhecimentos 

culturais, científicos ou tecnológicos gerados ou discutidos nestas instituições. Porém, 

atualmente, estes produtos são considerados uma forma extensionista somente quando 

gerados a partir de projetos extensionistas, como um resultado tangível dos mesmos que 

representa uma maneira de feedback à comunidade7
. Este fato pode ser decorrente da ainda 

delicada consolidação conceitual e administrativa da extensão, em cujo processo evita-se a 

invasão da área institucional da pesquisa e do ensino, já sólida no meio acadêmico. 

É preciso atenção para o propósito de qualquer prática da extensão. Todas as ações devem 

seguir uma metodologia adequada aos objetivos desejados, principalmente por promover a 

comunicação entre "mundos" diferentes. "Em termos gerais, a metodologia é uma 

concepção dos métodos e técnicas a serem utilizados, com embasamento filosófico. É 

7 É possível realizar esta afirmação após a observação de documentos relacionados à avaliação extensionista, 
como UFRGS, 2000; Nogueira, 2000. 
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também o modo concreto de delinear o projeto, definindo seus objetivos e a adequação dos 

meios aos fins" (Thiollent, 2000). 

1.2. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE PROJETOS DE EXTENSÃO 

Especialmente quando se está lidando com a educação, é imprescindível o reconhecimento 

de que o modo de ação deve ser condizente com os objetivos almejados. Dentre diversas 

óticas sobre o intuito de uma atividade extensionista, o pensamento de Freire (1977) 

destaca-se pelo reconhecimento de duas linhas de atuação: a inculcadora e a 

conscientizadora. 

Em um processo inculcador, visa-se a transferência de informações previamente 

formuladas e estabelecidas no meio científico, pretendendo-se assim imprimir algum valor 

ou prática predeterminada na população entre os educandos. Este se caracteriza pelo 

autoritarismo e imposição, não requerendo considerações anteriores em relação às 

peculiaridades sociais do grupo com o qual se irá trabalhar, partindo-se do princípio que as 

pessoas têm tantas necessidades que qualquer ação em seu beneficio é importante. 

Em sua obra "Extensão ou Comunicação?" (1977), Paulo Freire explorou e criticou o 

significado do termo extensão e analisou a relação entre agrônomos e agricultores 

desenvolvida nas atividades extensionistas. Ao realizar a análise do sentido lingüístico da 

palavra "extensão" e criticá-la também a partir da teoria filosófica do conhecimento, a 

relacionou com o conceito de "invasão cultural". Afirma que o conceito de "extensão" é 

antagônico ao de "comunicação", mostrando: "como a ação educadora ( ... ) deve ser a de 
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comunicação, se quiser chegar ao homem, não ao ser abstrato, mas ao ser concreto inserido 

em uma realidade histórica" (Chonchol apud Freire, 1977: 12). 

Já o processo denominado conscientizador implica a ultrapassagem da esfera espontânea 

de apreensão da realidade para se chegar a uma esfera crítica. Tem como base o 

desenvolvimento de uma relação de comunicação com o público na definição dos temas a 

serem trabalhados. Neste tipo de enfoque, utiliza-se o diálogo, que supõe um processo de 

troca através do qual elementos de global idade e de particularidade vão se confrontando e 

constituindo um processo crítico de pensar e transformar a realidade. Essa ação 

educacional "permite uma melhor compreensão dos processos políticos e ( ... ) uma melhor 

percepção dos interesses em jogo" (Zajdsznajder, 1994: 170). 

Desse modo, de acordo com o objetivo desejado, escolhem-se as metodologias a serem 

adotadas, com base na consciência de que 

"( ... ) a extensão conduzida em um molde comum não exige nenhum tipo 
de metodologia específica, só bastam o senso comum e o utilitarismo. A 
adoção de uma metodologia convencional, baseada no positivismo, leva 
a práticas educacionais diretivas, impositivas ou unilaterais. Por sua vez, 
a metodologia participativa capacita os atores, implicando-os na 
construção do projeto e no seu desenrolar" (Thiollent, 2000:23). 

A adoção do tipo participativo é indicada. quando há o objetivo de promover a 

emancipação dos participantes, pois facilita o desenvolvimento de análises conjuntas de 

problemas reais da comunidade, buscando melhores soluções para os mesmos, e a 

construção do conhecimento em fina sintonia com as demandas e características da 

realidade. A utilização de metodologias participativas pode promover uma maIOr 
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legitimidade da ação extensionista, como afirmado por Peixoto: "o poder de serviço da 

universidade só será legítimo se invariavelmente desenvolvido junto à comunidade e, 

nunca por ela ou para ela" (Peixoto, 1993: 51). 

Thiollent é um dos educadores que defende a adoção de metodologias participativas em 

atividades de extensão, alicerçadas na troca de conhecimento entre os sujeitos envolvidos. 

Para que seja possível a construção de uma capacidade de aprendizagem associada a um 

processo de investigação (o que contribui para a associação da pesquisa, com a extensão e 

o ensino), a pesquisa-ação é um bom exemplo metodologia a ser utilizada por consistir em 

"( ... ) um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 
problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo" (Thiollent, 1998: 14). 

Para o planejamento e desenvolvimento da extensão, é necessário que se identifique e 

conheça o problema, sejam estabelecidos objetivos e definidos os tipos de atividades a 

serem desenvolvidas. Tudo isto tende a ser mais adequado à realidade e à sua 

transformação se realizado em conjunto com a comunidade envolvida no problema, de 

forma realmente participativa e dialógica. Este processo pode ser facilitado com a 

utilização do Quadro I exposto a seguir, criado aqui a partir de informações de Barbisan 

(2000). 
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QUADRO! 

CONHECIMENTO DO PROBLEMA, ESTABELECIMENTO DE OBJETIVOS 

E DEFINIÇÃO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO: QUESTÕES ORIENTADORAS 

FASES 
Perguntas Conhecimento do Estabelecimento de Definição de atividades 

Problema objetivos 
o que? A natureza do Natureza da condição ou Tipos de ações e 

problema existente ou situação a ser obtida: metodologia a ser adotada 
previsto reduzir problemas, 

aumentar efeitos, melhorar 
resultados, etc. 

Quanto? A magnitude do Quantidade da condição ou A intensidade das ações 
problema existente ou situação a ser obtida realizadas, como a 
previsto freqüência em determinado 

período de tempo. 
Quando? Ponto ou período do Tempo em que ou através Período de tempo no qual 

tempo onde é do qual a condição ou será realizada a atividade 
identificado o situação desejada deve ser 
problema obtida 

Quem? Pessoas, grupos, O grupo com o qual será A responsabilidade das 
instituições ou meio desenvolvida a interação pessoas envolvidas no 
ambiente afetados. projeto - universitários e 

comunidade 
Onde? Área geográfica A área a ser abrangida pelo Local onde as atividades 

envolvida projeto ou programa serão realizadas, em 
instalações próprias da 
universidade ou de outras 
instituições. 

Fonte: Barbisan, 2000. 

Se há o verdadeiro intuito de promover a autodescoberta e/ou desenvolvimento das 

potencialidades da comunidade envolvida, buscando contribuir para a emancipação dos 

sujeitos, é necessário o estabelecimento de uma relação verdadeiramente dialógica entre os 

envolvidos. Essa atitude proporciona um aprendizado critico, gerando beneficios em 

diversos sentidos, como afirmado por Souza: 
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"( ... ) uma esperança existe para que a universidade saia dessa postura 
alienada e a-crítica para um posicionamento crítico e engajado, é de que 
ela acolha em seu interior os anseios dessas classes, sobretudo daquela 
fração excluída do processo de industrialização e urbanização, do 
trabalho e do capital acumulado. Desse esforço deve participar toda a 
universidade (professores, alunos e funcionários) saindo do seu campus 
para aprender junto à população, não por curiosidade intelectual, mas 
porque aprende vivenciando, ou seja, co-aprende" (Souza, 1984: 38). 

Dessa forma, os universitários precisam ter consciência de sua condição de agentes e de 

sua função predominantemente pedagógica como tal, destinando especial atenção para sua 

postura durante as atividades desenvolvidas, as quais devem ser realizadas com a 

comunidade e não para ela a fim de se evitar uma ingênua manipulação. Neste sentido, 

"O agente que vai ao povo só pode ir movido por um espírito de serviço, 
no sentido de se colocar à disposição do povo e de seus interesses 
verdadeiros. 

Essa atitude implica em assumir uma posição hétero-centrada, ou seja: 
voltada para o outro e para sua libertação. Servir significa assumir um 
papel subalterno, colocando-se não à frente, mas ao lado ou no meio do 
povo. Sem uma atitude pessoal e profunda de serviço não há lei ou 
mecamsmo que impeça a manipulação do povo pelo agente" (Boff, 
1996:46). 

O alcance dessa postura é particularmente difícil em nossa sociedade, onde prevalecem os 

valores que possuem suas bases em fenômenos· como a competição, o individualismo e o 

paternalismo. Porém, é justamente estes aspectos que precisam ser trabalhados e a extensão 

é um dos meios para tal. Nela, toda a conduta precisa estar baseada em um papel de 

facilitação, estimulação e animação para o desenvolvimento dos participantes. O 

entendimento dessas características pode ser alcançado através do pensamento de Boff, 

explicitado em sua publicação "Como Trabalhar com o Povo" e exposto na tabela a seguir. 
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QUADRO 2 

CARACTERIZAÇÃO DO AGENTE EXTENSIONISTA 

Diferenças entre dois modelos de agente ou educador 
................................... _...... ••••••• • •••••••••••••••••••• __ •••••• • ............................... _ ••••• "0 ............. .-••••••••••• __ ._ ............ _._ ......................... ___ ................... __ ............ __ • ____ •• _ ......... __ •••••••••••• _ ..... __ ••••••• __ •••••• _. __ ._ •••••••• 

Modelo do agente (animador) Contramodelo do agente (paternalista) 

1. Eeomo um parteiro (maieuta): auxilia a -
mãe a dar a luz. 

como um genitor ou pai: engendra 
realmente o filho. 

2. como um agricultor: cuida da terra para - como um artesão ou fabricante: manipula 
que produza bons frutos. as coisas para produzir outras. 

3. É "~omo um ~édico: trata do "corp~ para que ·Écomoumg~~~~;T déCõide~spara-avançar 
.......... ~~?s..~.~~.?~ .. E~<.:~P~~~ .. ~~~É.~~~_ .... _ .. __ .... __ ...... __ .._?~.~~~~~~~~!~.:. . ...... _ .. ___ . __ .. ___ ...... _____ . __________ . 
Expressões de sua função específICa 

................................................ - ................... _.--_ ...... __ ...... _ ......... _ ........ -._._-_ •......... __ ........... _._ ... _._. __ ._ ... __ .. __ .... _ ... _ .... -._ ... _ ....... _ ... _ .. __ ._ ... _ ..... _._ .. -.... _ .. _-_ .... __ ._ ....... -_ .. _-_._----------
Ativar energias internas, despertar, suscitar, - Influir através de uma força de fora e de 

..... (;!.~~.~ular ............................. _................ . ........__._ .. __ .................... _ ... __ ............. <.:im'1., .. i~~4.~!.!~;;>:~_s~~~~:_ .. _..... __ ._ ....... _ ........ _... .. . 

...... . !!l4.~i~,.<l!li~.<l~, .. f'1.~~~=f<l;;>:~~:.. . .......... ç?!l4.~~i~, ... I_~Y..'.I:~, .. f~~~_~~~=~~i.~: .... __ ........... ____ ..... . 
Servir, ajudar, reforçar, contribuir, secundar, . - Fazer no lugar, servir-se de, arrastar, 

assess~o,~r:a~r'..: ............................ __ ::_ ........ ~ .. _: .. : .. ,: ___ ................ P~~~~'~~~ .• : __ ...................................... _______ .. _ ....................... ______ .. __ 
Dar condições, propiciar, facilitar, dar lugar, - Criar produzir, causar, instaurar, construir. 

. fazer espaX(): , ... 
Coordenar forças em presença, articular, - Ordenar (e condenar), mandar, liderar, 
agenCIar. administrar . 

........ __ ... ~~!<l!: .. !l:~ .. ~~~()'. .... <l!l:~~~~~(): ......... _____ . _________ . _____ .. ____ ~~!<l~_~.g~!l:!~()~ .. _<l~~<l'..P~~~E_<>-~. _____ _ 
Atitudes ou qualidade típicas 

Atenção, ausculta, abertura. Intervenção, iniciativa. 
Cuidado, respeito, paciência. Coragem, agressividade. 
Fineza, tato. Esperteza, tática. 

Fonte: Boff, 1996: 25 e 26 

Essa caracterização, baseada nas diferenças entre um agente "animador" e um 

"paternalista", auxilia a percepção de que no "contramodelo" delineado encontram-se todas 

as qualidades individuais "necessárias" ao sucesso profissional defendidas durante os 

últimos anos. Porém, a prevalência dessas mesmas qualidades em nossa sociedade é a base 

para a sua insustentabilidade, devido ao individualismo, à competição e à conseqüente 

perda do sentimento de se pertencer à uma comunidade, a qual só se desenvolve com a 

cooperação, a coletivização e o cuidado dos seus integrantes com a mesma. Assim, o 
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trabalho de reforço de atitudes como colaboração, participação e respeito é necessário e 

tem na extensão um campo adequado ao seu desenvolvimento. 

Assim, a extensão é um meio desenvolvido para intensificar o fluxo de troca de "energia", 

na forma de conhecimento, da universidade com o ambiente, a fim de contribuir para o 

avanço de ambas. Mas o seu reconhecimento neste sentido foi obtido com muita 

dificuldade, como é possível perceber através da leitura das próximas páginas. 
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2. EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: ASPECTOS HISTÓRICO-POLÍTICOS 

As atividades educacionais denominadas "extensão" estão diretamente relacionadas à 

educação superior e suas instituições, principalmente à universidade. Seu histórico é 

composto de acontecimentos que consistem em materializações de desejos relativos à 

maIor democratização da construção e difusão do conhecimento pelos quaIs são 

responsáveis as IESs. 

É importante conhecer a história para que a compreensão do contexto atual seja ampliada. 

Assim, a elaboração desse capítulo visa favorecer o entendimento sobre o processo de 

criação e amadurecimento da extensão no cenário educacional. 

2.1. A ORIGEM DA EXTENSÃO: EUROPA E ESTADOS UNIDOS 

A Europa medieval foi o palco do início da educação considerada de nível superior, 

realizada nas escolas que funcionavam nos mosteiros ou nas catedrais, onde se formaram 

os grandes pensadores e administradores da Igreja Católica (Castanho e Veiga, 2000). 

Neste ambiente também brotaram as raízes da extensão, na forma de "estudos públicos" 

oferecidos por algumas dessas escolas aos jovens da comunidade externa interessados em 

instruir-se. 
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Essas instituições preparavam os indivíduos somente para a carreira religiosa, porém, no 

século X, em Salemo, Itália, foi estabelecida uma Escola de Medicina, cuja fama espalhou

se pela Europa e atraiu pessoas de várias culturas. Sob a concepção de um conjunto de 

escolas ou faculdades nas quais se incorporam e através das quais são difundidos 

conhecimentos científico-tecnológicos, a primeira universidade propriamente dita foi 

gerada por um movimento corporativo de estudantes, no ano de 1088 em Bolonha, Itália, e 

era especializada na área de Direito. 

A Universidade de Paris, que ganhou fama com o nome de Sorbonne, foi criada no século 

XII por um agrupamento de mestres, sob influência de várias escolas católicas, e dedicada 

em especial ao estudo da lógica. Ainda no séc. XII foram instituídas as universidades de 

Oxford e Cambridge, na Inglaterra, sob influência da citada universidade francesa 

(Martins, 1990; Castanho e Veiga, 2000). 

Uma das características dessa época era a prevalência da superstição, do fanatismo e da 

crença de que o conhecimento era divino, inquestionável e restrito a certos grupos. Assim, 

em geral, as instituições denominadas universitárias por muito tempo mantiveram uma 

postura conservadora, elitista e isolacionista que lhe era peculiar desde a origem. O 

currículo era baseado na transmissão da cultura já estabelecida, com o desestímulo à 

liberdade acadêmica advindo principalmente de ameaças da igreja e do Estado -

incumbidas de regular as atividades daquelas instituições - fazendo com que investigações 

científicas fossem desencorajadas. Considerável atividade intelectual era realizada, mas 

apesar de darem margem a infinitas controvérsias, contribuíam para a prevalência dos 

postulados já existentes (Stone, 1977). 
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Foi somente a partir da Renascença, nos séculos XV e XVI, que se iniciou a abertura 

paulatina da universidade à sociedade. Questionamentos sobre a correspondência com seu 

entorno sempre as acompanhavam e culminaram em certas épocas como no século XVIII e 

XIX, com a Revolução Industrial, contribuindo para que a posição de isolamento fosse aos 

poucos modificada. 

Essas modificações foram moldando a estrutura da universidade confonne os valores 

prevalecentes no local onde estava inserida. Castanho e Veiga (2000), com base em 

infonnações advindas da obra "Concepções da Universidade", publicada em 1966 por 

Jacques Dreze e Jean Debelle, sintetizaram as características do que denominaram 

"modelos clássicos modernos de universidade" que se estabeleceram em detenninadas 

regiões e posterionnente foram difundidos, influenciando a constituição de instituições 

educacionais superiores em outros ambientes. 

No "modelo idealista alemão" prevalecia a idéia de universidade como reduto da liberdade, 

separada do Estado e da sociedade e responsável pela fonnação intelectual da elite da 

nação e do resgate dos valores nacionais. Já as instituições que se encaixavam no "modelo 

imperial napoleônico" tinham como principal propósito a fonnação de intelectuais 

necessários à nova fase histórica - não mais limitados à minoria privilegiada sócio

economicamente - e caracterizavam-se como um centro de ensino a serviço do regime do 

Estado, com uma certa abertura para as necessidades sociais. Constituído na mesma época, 

também se destaca o "modelo elitista inglês" no qual estavam incluídas universidades 

defensoras dos valores tradicionais que identificavam como sua missão a fonnação da elite 
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que administraria o desenvolvimento da nação através da transmissão dos conhecimentos 

existentes. 

Foi no âmbito de universidades em consonância com o "modelo elitista inglês", maIS 

especificamente em Oxford e Cambridge, que, em meados do século XIX, via-se pulular 

várias propostas de se fazer essas instituições mais acessíveis para todas as classes sociais. 

Tais proposições eram designadas sob o termo extensão universitária (university extension) 

e incluíam, por exemplo, esforços na remoção do teste de religião - ao qual os candidatos a 

estudantes universitários eram submetidos - e a aquisição de bolsas de auxílio para a 

freqüência de mulheres nos cursos. No final do mesmo século, as universidades inglesas 

desenvolveram programas de leitura para adultos, o que despertou a atenção do meio 

acadêmico em várias partes do mundo. 

Na década de 80 do século XIX, a extensão estava florescendo em vários centros de estudo 

da Inglaterra, devido, entre outros fatores, ao esforço de James Stuart, membro do Trinity 

College, de Cambridge. Como base impulsionadora deste florescimento estava a crença de 

que os membros das IESs deveriam ir para "além dos muros" das instituições e ensinar 

aqueles que não tiveram acesso à educação superior. A idéia difundida era educar adultos, 

muitos destes analfabetos que não tiveram acesso à educação superior formal, mas que 

precisavam de seus conhecimentos devido às demandas advindas das mudanças 

decorrentes da Revolução Industrial (Fagundes, 1986). 

Não demorou muito para que os profissionais da educação superior dos Estados Unidos 

tomassem consciência do que estava sendo realizado na Inglaterra. Foi a partir de 1885 que 
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teve início o desenvolvimento sistemático e contínuo de programas extensionistas nesse 

país, tendo-se como base o modelo inglês. Depois do êxito e divulgação das primeiras 

experiências, várias universidades e colleges norte-americanos criaram comitês e 

departamento de extensão (Butts, 1955). 

Há registros do início do exercício da extensão na América do Norte pelo Harvard College, 

nos EUA, que foi obrigado a oferecer ao público leituras sobre leis e administração, pois era 

de grande interesse para os colonos da "Nova Inglaterra". Essa postura está concorde com o 

modelo de instituição de educação superior norte-americano, adjetivado de utilitarista, que 

assume como missão preparar os cidadãos ativos direcionados ao progresso na nação através 

do estímulo ao desenvolvimento autônomo dos estudantes. Sob este pensamento, é buscada a 

"ampliação do raio de ação" das universidades e não a formação somente da elite (Castanho 

e Veiga, 2000: 30). 

As primeiras atividades extensionistas nos Estados Unidos consistiram principalmente em 

leituras regulares oferecidas longe dos campi. Como não houve uma adaptação aos 

interesses dos estudantes, este tipo de atividade não exerceu uma atração contínua. 

Contudo, esta iniciativa estimulou a adoção de muitas idéias ao processo de expansão da 

educação superior, fazendo com que grande parte dos novos planos institucionais 

incorporassem a idéia de extensão universitária, principalmente nas universidades públicas, 

criando centros distantes dos campi universitários, cursos por correspondência e vários 

outros programas. Naquela época, ainda no final do século XIX, a Universidade de 

Chicago foi a que melhor adaptou a idéia à sua estrutura, servindo de modelo para as 

demais universidades (Butts, 1955). 
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Na Inglaterra, a estrutura das atividades extensionistas desenvolvidas - que naquela época 

(final do século XIX) limitavam-se às leituras de publicações sobre temas como história, 

literatura, música, economia e ciência - provou ser delineada principalmente para a classe 

média e não para os trabalhadores, os quais deveriam ser os diretamente beneficiados. Este 

foi um fator dentre outros, como a ausência de novos líderes para essas atividades, que 

gerou a diminuição do vigor do "movimento extensionista", o qual só foi parcialmente 

recuperado com a ação de Albert Mansbridge, que fundou, em 1903, a Workers' 

Educational Association (WEAl 

Essa Associação inglesa atuava em conjunto com universidades para promover uma 

educação continuada para os trabalhadores. Seus principais programas duravam três anos, 

durante os quais os participantes realizavam intensas leituras e redação sobre tópicos 

específicos em pequenos grupos. Assim, naquele tempo, as atividades extensionistas das 

universidades inglesas consistiam nas tradicionais leituras para o público em geral e em 

cursos específicos para trabalhadores, desenvolvidos em conjunto com o WEA. Foi 

somente após a segunda guerra mundial que as universidades inglesas desenvolveram de 

forma contínua suas atividades extensionistas e ampliaram em número e forma seus 

programas, independentemente ou em cooperação com outras instituições educacionais, 

organizações privadas e governamentais. 

8 Associação Educacional dos Trabalhadores. 
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Nos Estados Unidos do início do século XX, um diferente interesse pela extensão 

universitária começou a manifestar-se, principalmente nas IESs públicas e mais 

notavelmente na Universidade de Wisconsin. Profissionais destas instituições começaram a 

divulgar formas pelas quais o conhecimento científico sobre a agricultura poderia ser 

difundido para os agricultores. A partir de 1914, com a promulgação da Lei Smith Lever, 

essa difusão foi incorporada como uma das funções dos land-grant colleges, dando início 

ao que denominou-se extensão cooperativa (Rocha, 1984). Através de Vila Bela 

compreende-se que este tipo de atividade 

"( ... ) caracterizava-se por uma política de ação comum entre o governo 
federal através do seu Departamento de Agricultura, o governo estadual, 
por via das Universidades 'Land Grant', e o governo municipal, que 
oferecia as condições físicas e pessoal de apoio, atuando, principalmente, 
em programas de economia doméstica, programas de organização da 
juventude e programas de assistência técnica aos agricultores" (Vila 
Bela, 1990: 74). 

Pouco depois, as universidades públicas e privadas localizadas nas zonas urbanas norte-

americanas começaram a desenvolver programas educacionais para as suas comunidades. 

Como resultado dessa e de outras influências, a extensão universitária ampliou-se em 

estrutura e função, mantendo sua base em educação para grupos. As leituras formais ainda 

eram parte importante dessas atividades, porém a essas foram acrescentados cursos, 

debates, seminários, workshops e outras formas de atividades nas quais professores ou 

líderes trabalhavam com estudantes em centros difundidos nos Estados Unidos. 

Percebe-se assim que foi naquele país que se originou a idéia de extensão universitária 

como prestação de serviços à comunidade, com ênfase nas "relações com as empresas de 
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grande e médio porte, e envolvendo diferentes áreas da indústria e da agro-pecuária" 

(Vasconcellos, 1991: 06). A Fundação Kellogg exerceu especial influência na expansão 

deste tipo de atividade, inclusive em outros países como o Brasil, estimulando, dentre 

outras ações, a criação de centros destinados a abrigar cursos e seminários. 

Os Estados Unidos contam com a atuação da National University Continuing Education 

Association (NUCEA), instituição criada em 1915 sob a denominação de National 

University Extension Association9
, cujas atividades são focadas na melhoria da educação 

superior. contínua. Essa associação auxilia seus membros, que são as IESs e organizações 

não governamentais, em relação à ampliação do acesso aos conhecimentos adquiridos e 

desenvolvidos nas IESs daquele país, através de variados programas educacionais e 

serviços. É também por ela oferecido suporte à elaboração e implementação de políticas 

que visam o avanço do desenvolvimento da força de trabalho e dos profissionais. 

Desde a sua criação, a NUCEA atua no sentido de contribuir para que a educação superior 

seja disponível a todos e esteja em harmonia com as necessidades sociais e as tendências 

econômicas. Para isso utiliza-se da organização de eventos, lançamento de publicações e 

organização de informações sobre o tema, entre outras ações. Também trabalha com 

instituições semelhantes de outros países a fim de promover o intercâmbio profissional e 

um melhor entendimento internacional sobre educação superior contínua (NUCEA, 2001). 

9 http://www.nucea.edu 

44 



No Brasil, conta-se desde 1987 com uma organização com semelhantes propósitos, 

relacionados à valorização e o aperfeiçoamento das atividades extensionistas nas 

universidades brasileiras: o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão (FNPRE). 

Através de vários encontros regionais e nacionais, entre outras atividades, este órgão 

favorece a discussão, reflexão e formulação de políticas institucionais apropriadas e busca 

a formulação de princípios para uma política nacional de extensão universitária. Como 

exposto nas próximas páginas, o FNPRE está diretamente relacionado à história da 

extensão brasileira das últimas décadas. 

2.2. A PRÁTICA EXTENSIONISTA NO BRASIL 

No Brasil, a Universidade Livre de São Paulo foi considerada uma das pIoneIras no 

exercício formal de atividades extensionistas. De 1910 a 1917, sob a denominação de 

"Universidade Popular", ofereceu vários cursos, lições públicas e conferências com 

periodicidade constante e abertos a todos os interessados. 

Outra precursora neste sentido é a Universidade Federal do Paraná (fundada em 1912 como 

Universidade do Paraná), que era dirigida por um grupo de idealistas que objetivavam dar 

origem a uma universidade peculiarmente brasileira, voltada para a solução dos problemas 

da sociedade, enfatizando as atividades extensionistas exercidas em forma de cursos, 

conferências e programações artísticas (Vasconcellos, 1991). Outras consideradas 

precursoras nesta área são as Universidades do Maranhão e do Amazonas. 

45 



A extensão começou a ser fortemente defendida no Brasil na década de 20 por alguns 

segmentos sociais, especialmente o grupo estudantil que foi influenciado pelas idéias da 

Reforma Universitária realizada em Córdoba (Argentina, em 1918), a qual defendia o 

desenvolvimento da extensão visando atender o direito de todos à educação integral. Este 

movimento surgiu do descompasso "entre as realidades políticas e sociais dos países 

latino-americanos e suas respectivas universidades" (Vila Bela, 1990: 87). A partir deste 

movimento - do qual nasceu o Manifesto de Córdoba, que atribuía às universidades 

responsabilidades políticas para com a nação e a defesa da democracia - o discurso das 

universidades latino-americanas passou a incorporar uma maior preocupação social, 

principalmente em relação aos grupos desfavorecidos socialmente. O movimento da 

"Escola Nova", que tomou corpo no Brasil na década de 20, teve como um de seus 

princípios básicos a idéia da extensão universitária, tida como um serviço para o 

desenvolvimento social e um instrumento pedagógico válido. 

Em 1931, foi realizada no Brasil a Reforma Francisco Campos e institucionalizado o 

Estatuto das Universidades Brasileiras, que deu forma própria à idéia de universidade no 

Brasil. Neste, a extensão foi considerada como atividade preponderante das universidades, 

sendo um instrumento que tem como objetivo básico a difusão de conhecimentos 

filosóficos, artísticos, literários e científicos, possibilitando a utilização das atividades 

universitárias em beneficio da sociedade (Fávero, 1980). Porém, a programação da 

extensão deveria ser aprovada pelos colegiados das universidades e deveria ser restrita a 

temas de "interesse nacional", em favor da soberania do País. O referido Estatuto 

influenciou a estrutura das universidades criadas posteriormente, fenômeno que pode ser 

exemplificado com a Universidade de São Paulo e a Universidade do Distrito Federal, que 
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foram criadas e organizadas de forma a possuírem a integração entre as suas unidades de 

estudo como uma das mais fortes características de seus projetos. 

Um fato que deve ser destacado na história da extensão no Brasil é o lançamento do Plano 

de Sugestões para uma reforma educacional brasileira, elaborado pela União Nacional dos 

Estudantes (UNE), em 1938, e que se caracteriza como um indício da força da atuação dos 

estudantes. Neste documento, foi ressaltado como fator prioritário o aumento quantitativo e 

qualitativo da relação entre as universidades e a sociedade, a fim de se promover a 

melhoria da educação superior. Também continha uma proposta funcional para a 

integração do ensino, pesquisa e extensão muito similar à contida na Lei n. 5540 de 1968, a 

chamada "antiga" Lei de Diretrizes e Bases. 

A denominada "extensão rural", tida como prestação de serviços aos agricultores ou 

"homens do campo" para a difusão de conhecimentos sobre agricultura, teve grande 

notabilidade na América Latina a partir da década de 40, tendo como base principalmente o 

modelo norte-americano deste tipo de programa. No Brasil, a então Escola Superior de 

Agricultura e Veterinária de Viçosa foi núcleo de implementação do sistema dessa forma 

de prática extensionista (Vila Bela, 1990). 

No final da década de 50, predominava uma visão modernizadora da sociedade que, 

juntamente com a utopia socialista que se estendeu pela América Latina após a vitória da 

revolução cubana de 1959, foi estímulo para que a extensão rural começasse a ser 

difundida no Brasil por universidades como a Universidade Federal de Pernambuco e em 
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centros de pesquisa como o Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro (Vasconcellos, 

1991). 

A extensão começou a ser politicamente controlada pelo Governo brasileiro em 1964, 

sofrendo alterações sob influência dos Estados Unidos e da Europa, com o formal objetivo 

de modernizar o sistema de produção rural e elevar a produtividade da mão-de-obra, 

favorecendo a mudança de comportamento da população do campo e dando uma nova 

feição ao desenvolvimentismo. O Governo brasileiro firmou acordo com várias instituições 

para a realização deste intuito, como, por exemplo, corporações, associações e fundações 

privadas (Fundação Ford, Fundação Kellog, etc.) e organizações internacionais (BIRD, 

BID, etc.) (Figueiredo, 1982). 

As atividades de extensão rural primeiramente desenvolvidas não tinham o envolvimento 

institucional das universidades, somente o envolvimento individual de estudantes e 

professores e o suporte técnico e financeiro do Governo, através do Ministério da 

Agricultura e do Ministério da Educação e Cultura (Vila Bela, 1990). Porém, como toda a 

ação política, este apoio sofreu modificações ao sabor do tempo e das mudanças de 

governantes. 

2.2.1. Os GRANDES MOVIMENTOS EXTENSIONISTAS BRASILEIROS 

A partir da década de 60, as iniciativas de educação popular por parte dos estudantes 

floresceram no Brasil, mas foram logo prejudicadas pela ditadura militar. Estes estudantes, 

aliados a artistas e intelectuais e à Prefeitura da cidade, criaram em Recife (PE) o primeiro 
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Movimento de Cultura Popular (MCP), em 1960, com o objetivo de lutar contra o 

analfabetismo e em favor da elevação do interesse do povo pela sua cultura e suas 

manifestações. Através de suas ações eram estimulados e criados vários meios de 

divulgação cultural, como teatros, rádios, cineclubes e vários outros, assim como foram 

desenvolvidas atividades sistemáticas e constantes de alfabetização e educação de base. 

Apesar de vários estudantes estarem à frente do Movimento, as universidades não estavam 

institucionalmente vinculadas ao mesmo, assim como não estavam o ensino e a pesquisa. 

Devido ao volume de recursos financeiros que demandava, o MCP teve suas atividades 

restritas a Pernambuco e ao Rio Grande do Norte, onde foi lançada a campanha "De Pé no 

Chão Também se Aprende a Ler". A despeito disto, os MCPs tiveram grande influência na 

tendência a desenvolver a educação de base nesta época e serviram de exemplo para a 

elaboração do Programa Nacional de Educação de Adultos pelo MEC, em 1964 (Vila Bela, 

1990). 

Um grande fato, devido a sua influência no pensamento educacional brasileiro, foi a 

sistematização, por volta de 1962, de uma nova metodologia de aprendizagem para a 

alfabetização de adultos realizada sob a liderança do educador Paulo Freire através de 

atividades de extensão organizadas pela Universidade Federal de Pernambuco, por meio de 

seu Serviço de Extensão Cultural (Paiva, 1986). Vale ressaltar que a concepção freireana 

de educação, que tem como seu cerne "o princípio do diálogo" e a emancipação dos 

sujeitos envolvidos, foi a principal inspiradora de experiências brasileiras de comunicação 

alternativa e popular que foram desenvolvidas no meio urbano, vinculadas a movimentos 

sociais, sindicais e às comunidades eclesiais de base, nas décadas de 70 e 80. 
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Também na década de 60 registra-se a experiência da Universidade Volante, realizada pela 

Universidade Federal do Paraná, através da qual eram levadas para várias cidades do 

interior atividades culturais e cursos-relâmpagos, de cunho prático e destinados a 

determinados setores profissionais, sem exigência de escolaridade mínima. Entretanto, 

devido a vários fatores, dentre os quais destaca-se a falta de recursos financeiros para a sua 

manutenção, esta experiência foi extinta em 1970. 

Similares ao MCP, foram criados no país, a partir de 1961 os Centros Populares de Cultura 

(CPC), organizados em estreita ligação com a UNE, objetivando estimular o conteúdo 

político das artes e assim contribuir para o processo de transformação da realidade 

brasileira. Os CPCs multiplicaram-se pelo país, principalmente nas grandes cidades, com 

a liderança de estudantes que aliaram-se a intelectuais e artistas no desenvolvimento de 

atividades artístico-culturais como teatro de rua, edição de discos, lançamento de 

publicações diversas, entre outras. Apesar de contar com vasto recurso humano, 

constituído de colaboradores advindos principalmente das universidades, os recursos 

financeiros eram escassos e provenientes principalmente da venda de publicações, discos e 

outros produtos similares. 

Em 1965, foi criado o CRUTAC - Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação 

Comunitária, uma iniciativa pioneira da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que 

visava a prestação de serviços dos universitários na área rural, com o objetivo de 

possibilitar o treinamento desse segmento populacional, concomitantemente à 

conscientização sobre a situação e os problemas das comunidades do interior do país. Essa 
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para a formação de profissionais sensíveis aos problemas sociais brasileiros, suas 

atividades não promoveram uma verdadeira transformação social junto às comunidades 

carentes. Foi desenvolvida uma relação de "mão-única", no sentido universidades

comunidades, o que é uma das principais deficiências de vários projetos de extensão 

(Freire, 1977; Rocha,1986). 

Assim, os CRUTACs não desenvolveram uma articulação com o ensino e a pesquisa e 

também não tinham suas ações planejadas de acordo com a estrutura e o sistema 

acadêmico. Estes fatores, somados com os dispêndios financeiros e com a falta de interesse 

dos reitores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte pelo projeto, dificultaram a 

continuidade da intensidade do trabalho. 

o Projeto Rondon, criado em 1966, foi considerado um grande campo para a realização de 

atividades extensionistas, pois dele participaram milhares de estudantes universitários 

brasileiros, de todo o país, durante as décadas de 70 e 80. A sua origem está ligada ao 

Governo, e não às universidades, o que não o caracteriza formalmente como um programa 

ou projeto de extensão. Porém, devido a sua focalização na participação dos estudantes 

universitários, pode-se considerar que foi uma experiência muito valiosa para a educação 

superior, que gerou beneficios extensionistas. 

Tendo como foco a redução da defasagem entre o ensmo universitário e a realidade 

nacional, como também o desenvolvimento e a integração do país, o Projeto Rondon 

consistia no envio de equipes de universitários, dos mais diversos cursos, às cidades 

localizadas em regiões menos desenvolvidas, como a Norte e Nordeste, para a realização 
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Com duração de 22 anos, sendo extinto em 1989, o Projeto Rondon também foi 

responsável pela publicação de diversos trabalhos que perpetuam o conhecimento gerado 

com a experiência e suas atividades. 

Desde 1996, está sendo desenvolvido um projeto semelhante ao Projeto Rondon: o 

Universidade Solidária (Unisol), que muitas vezes é confundido com seu antecessor. 

Porém, seus organizadores destacam que as diferenças entre os dois consistem em uma 

maior descentralização na organização e a ausência do caráter assistencialista. 

A organização das atividades reflete a descentralização desejada. Cada universidade 

participante é responsável pelo planejamento das atividades da equipe que vai ao campo, 

constituída em média por dez pessoas. Este planejamento é baseado nas informações 

co1etadas pelo Professor Coordenador durante uma viagem prévia à cidade destino. Tendo

se como base as informações sobre as carências do local, os estudantes são selecionados e 

capacitados para atuarem junto à comunidade. 

No Unisol, medidas foram adotadas a fim de se evitar o assistencialismo. As atividades 

realizadas pelas equipes junto às comunidades são principalmente educativas, 

privilegiando os temas saúde, educação, organização comunitária e direitos humanos. O 

foco é a educação para a cidadania, através da transmissão de informações e de debates 

realizados em diversas formas, como organização de peças teatrais, gincanas, reuniões, 

palestras e exposições de vídeos seguidas de debates. 
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Também são elaborados e implementados projetos cUJa continuidade é realizada pela 

própria comunidade, como: transformação do problema lixo em geração de renda com a 

criação de usina de reciclagem de lixo, melhoria da alimentação da população com a 

criação de horta comunitária e redução das taxas de mortalidade infantil a partir de um 

trabalho com os agentes comunitários de saúde (Unisol, 2001). As equipes também são 

orientadas no sentido da identificação e orientação de líderes comunitários, a fim de 

transformá-los em agentes multiplicadores das informações, contribuindo assim com a 

sustentabilidade das ações realizadas. 

Os objetivos do Uni sol são diferentes dos delineados para o Projeto Rondon, o que é 

compreensível ao considerar-se a mudança da época, do governo e o avanço do 

conhecimento educacional e extensionista. No projeto atual, a troca de conhecimentos é 

reconhecida e estimulada: "é a partir da relação de troca que se estabelece entre a 

população e os estudantes e professores que o programa realiza um de seus principais 

objetivos: o de fortalecer as comunidades locais" (Unisol, 2001). Porém, muito se manteve 

do Projeto Rondon, principalmente em relação ao estímulo da cidadania e do 

desenvolvimento das comunidades, como se pode perceber na leitura dos objetivos 

explicitados pelos seus organizadores: 

"- Investir na formação cidadã de futuros profissionais, fortalecendo a 
responsabilidade social e desenvolvendo a criatividade e liderança 
Jovem; 
- Colaborar, por meio da ação universitária, para a melhoria das 
condições de vida das comunidades; 
- Contribuir para disseminar e consolidar a Ação Comunitária das 
universidades brasileiras; 
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- Atuar para transfonnar o .cotidiano dos municípios investindo na 
organização comunitária e na busca de soluções locais" (Unisol, 2001)\0. 

o programa Unisol é dividido em três módulos, que podem ser considerados sub-

programas, independentes e com características diferentes: o Nacional, o Regional e o 

Especial. No Nacional, equipes de todo o país dirigem-se a municípios carentes, 

principalmente da Região Norte e Nordeste, e lá pennanecem cerca de 20 dias, 

desenvolvendo suas atividades. Já no módulo Regional, são desenvolvidos projetos de 

extensão das universidades nas comunidades próximas às mesmas, na época do ano que 

melhor convém à equipe universitária. O módulo Especial consiste em atividades 

desenvolvidas em diferentes localidades, consistindo em projetos voltados a um público ou 

fim específico. Exemplos de projetos atuais deste módulo são: 

"Projeto Parceria Comunidade Ativa: ações que subsidiam as atividades 
do Programa Comunidade Ativa da Comunidade Solidária participando 
da capacitação dos Fóruns Gestores Locais. 
Projeto Bananas: parceria entre UNICENTRO/MG e USPIESALQ em 
Belém de MarialPE, para a criação de uma Associação de Mulheres em 
um assentamento rural. 
Projeto de geração de renda com o desenvolvimento do trabalho artesanal 
com o beneficiamento de derivados de bananeiras. 
Projeto Ecotrilhas: desenvolvido pela UF AL em Tanque D'arca-AL, o 
projeto visa capacitar ~ias mirins jovens para incentivar o turismo 
regional" (Uni sol, 2001) I. 

10 Citação realizada a partir de publicação eletrônica disponível na Internet e, por isso, sem indicação de 
número de página. 
11 Citação realizada a partir de publicação eletrônica disponível na Internet e, por isso, sem indicação de 
número de página. 
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Qualquer Universidade e município pode aderir ao Unisol. Há documentos específicos para 

isto, disponíveis através de solicitação ou na página eletrônica do projeto, 

<http://www.universidadesolidaria.org.br>. A adesão dos municípios é realizada mediante 

a apresentação de um Termo de Compromisso e de um Relatório Municipal, que consiste 

na exposição das demandas do município e das características da comunidade. Há uma 

participação expressiva de universitários e municípios, que vem aumentando ao longo dos 

anos, como é demonstrado na tabela abaixo: 

TABELA 1 

Histórico quantitativo da participação de municípios e universitários 
no programa Unisol 

1996 1997 1998 1999 2000 Total 

Municípios 98 75 195 210 232 810 
Universidades 58 70 .120 128 140 160 
Professores 99 76 218 228 234 855 
Estudantes 990 760 2200 2200 2460 8610 

Fonte: Umsol, 2001 12 

Os objetivos governamentais com a realização do Unisol em relação à sociedade como um 

todo foram resumidos da seguinte forma: 

"Com o Universidade Solidária o Governo pretende mobilizar estudantes 
e professores para a participação voluntária e solidária em ações de 
combate à pobreza e à exclusão social. Deseja, ademais, estimular a 
participação da sociedade em ações que valorizem o sentido da 
cidadania, promovam melhor qualidade de vida e articulação entre atores 

12 Tabela retirada de publicação eletrônica disponível na Internet e, por isso, sem indicação de número de 
página. 
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do estado e da sociedade como um todo, para ações solidárias de 
enfrentamento dos problemas sociais da população brasileira" (Unisol, 
2001)13. 

o Uni sol é um exemplo de ação do Governo Brasileiro que visa uma maior integração 

entre as universidades e as comunidades. A crescente consideração da extensão nas 

políticas públicas é outra face das ações governamentais que será exposta a seguir. 

2.2.2. A CONSIDERAÇÃO DA EXTENSÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

A pnmelra vez que a extensão foi especificamente considerada em uma legislação 

brasileira ocorreu em 1931, com o estabelecimento do Decreto nO 19.851 em onze de abril 

daquele ano, que institucionalizava o Estatuto das Universidades Brasileiras, na conjuntura 

da Reforma Francisco Campos. Este documento foi a materialização do reconhecimento 

governamental da responsabilidade social das universidades e da extensão como um dos 

tipos de atividade adequado ao seu exercício. 

Através da análise do discurso desse documento, pode-se inferir que a extensão era 

considerada um instrumento para a difusão de conhecimentos, e não para a troca destes. 

Assim, entende-se que os valores predominantes nos pensamentos de seus elaboradores 

estavam relacionados à idéia de que o conhecimento científico era mais importante e 

superior que o conhecimento popular, sendo necessário difundi-lo, derramá-lo sobre a 

camada "leiga" da população que não tinha acesso regular ao interior dos muros 

13 Citação realizada a partir de publicação eletrônica disponível na Internet e, por isso, sem indicação de 
número de página. 
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universitários e não possuía o poder de participar na construção do conhecimento nele 

desenvolvido e transmitido. Rocha, comentado por Vila Bela (1990), ratifica essa posição 

ao afirmar que naquele contexto a extensão era considerada o tipo de atividade 

universitária que poderia melhorar o "padrão das massas" através da difusão de idéias 

"modernizadoras" . 

Uma crítica que pode ser feita à essa inserção da extensão na legislação brasileira está 

relacionada à dominação que o Estado passou a ter com o estabelecimento de regulamentos 

que aparentemente visavam a defesa de interesses "nacionais" mas que na verdade tinham 

o intuito de manter esse tipo de atividade sob controle e em consonância com os desejos do 

grupo dominante e de sua postura nacional-populista (Vila Bela, 1990). 

Os estudantes, organizados em instituições como a UNE (criada em 1937), tiveram grande 

influência no direcionamento do Estado em relação à extensão. Já em 1938 lançaram o 

Plano de Sugestões para uma reforma educacional brasileira, organizado no II Congresso 

Nacional dos Estudantes, no qual a extensão foi considerada como uma das funções que as 

universidades devem exercer juntamente com o ensino e a pesquisa. 

Conforme já abordado anteriormente, a extensão rural foi muito estimulada pelo Governo 

Brasileiro, principalmente no período de 1946 a 1967, por ser considerada um instrumento 

eficaz para a realização de mudanças de comportamento na população do campo. As ações, 

que tiveram inicialmente o apoio técnico e financeiro dos Ministérios da Educação e 

Cultura. procuravam articular a extensão, a pesquisa e o ensino (Vila Bela. 1990). 

Posteriormente, essas atividades foram limitadas à disseminação de técnicas agrícolas 
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modernas, perdendo seu caráter integrador com as atividades universitárias. Destaca-se 

como o principal mérito da extensão rural a influência exercida nas atividades 

extensionistas posteriormente desenvolvidas. 

Governos locais tiveram importante atuação no desenvolvimento da extensão em suas 

regiões, como no caso da criação dos CRUTACs, pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. O Projeto Rondon foi outro instrumento de caráter extensionista utilizado 

pelo Estado para a realização de seus objetivos (neste caso relacionados com as precauções 

e cuidados em relação à segurança nacional), elaborado e apoiado pelo então Ministério do 

Interior e pelo MEC (Vila Bela, 1990). 

Em 1968 foi promulgada a Lei número 5.540 como um passo na reforma do sistema de 

educação no país, imposta pela nova ordem política estabelecida pelo golpe de 64. Apesar 

de ser predominante neste documento itens relacionados com princípios de 

desenvolvimento e segurança, pode-se perceber a presença de influências dos pensamentos 

dos estudantes, pela sua ênfase na questão do relacionamento entre a educação e a 

sociedade. Cursos e serviços especiais são indicados como forma de extensão das 

atividades de ensino e de pesquisa das universidades à comunidade. No mesmo 

documento, é ressaltada a importância da participação dos estudantes no processo geral de 

desenvolvimento do país, através da atuação em programas de aumento da qualidade de 

vida das comunidades proporcionada pela extensão universitária, atividade que já era 

considerada importante para o desenvolvimento da cidadania. 
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o discurso tinha um caráter humanista e foi determinante para a mudança da visão em 

relação à extensão, como comentado por Vila Bela: 

"( ... ) os objetivos da maioria das ações extensionistas anteriores à lei 
eram sociais. puramente filantrópicos e assistenciais, com simples 
difusão cultural; em contrapartida, os objetivos das ações pós-reformistas 
eram da autopromoção do homem brasileiro e de incorporação do 
cidadão ao processo sócio-econômico para a melhoria da qualidade de 
vida" (Vila Bela, 1990: 129). 

Porém, apesar da significação histórica do documento pela instituição da Reforma da 

Universidade Brasileira e pela atenção destinada à extensão, críticas podem ser realizadas à 

idéia predominante no texto que leva à interpretação desse tipo de atividade como 

facultativa, não prioritária e independente dos demais tipos de atividade (Rocha, 1984; Vila 

Bela, 1999). 

Outro passo do Governo Federal em direção à valorização da extensão foi dado em 10 de 

outubro de 1969 com a formalização da Comissão lncentivadora dos Centros Rurais 

Universitários de Treinamento e Ação Comunitária (CINCRUTAC), através da expedição 

do Decreto-lei número 916. Essa Comissão, formalmente extinta pelo Decreto número 

79.296 de 25 de fevereiro de 1977, era considerada pelos governantes como um passo para 

a promoção do desenvolvimento econômico-social do País e da segurança nacional 

(Fagundes, 1986). 

Após a finalização informal da atuação do CINCRUTAC, foi criada a Coordenação das 

Atividades de Extensão (CODAE), vinculada ao Departamento de Assuntos Universitários 

do MEC, com o objetivo de realizar atividades que estimulassem e facilitassem a prática da 
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extensão das Instituições de Educação Superior do país. Este órgão lançou, em 1975, um 

Plano de Trabalho de Extensão Universitária, do qual nasceu o Projeto de Integração das 

Universidades nas Comunidades, em cujo texto já se acusa o reconhecimento do influxo 

provindo da comunidade para a universidade nas atividades extensionistas: 

"a instituição estende sua área de atendimento às organizações, outras 
instituições e populações de um modo geral, delas recebendo um influxo 
no sentido de retroalimentação dos demais componentes, ou seja, o 
ensino e a pesquisa (MEC-DAU apud Vila Bela, 1990). 

Na atuação do Governo através da CODAE, percebe-se a influência das idéias do educador 

Paulo Freire, pois essa passou a orientar a prática da extensão enfatizando aspectos como a 

abertura da universidade para o meio onde está inserida; a integração e equilíbrio entre os 

tipos básicos de atividades universitárias e o ambiente circundante; o criticismo, a 

receptividade e o espírito panicipativo; a realimentação de conhecimentos e a projeção da 

universidade na comunidade (Vila Bela, 1990). Um de seus projetos, caracterizador do 

apogeu da atuação deste órgão, foi composto pela realização de treinamentos e seminários 

com a finalidade de capacitar profissionais da educação superior para a realização de 

atividades extensionistas. 

Porém, por volta de 1977, é registrado o declínio da atuação da CODAE, devido, entre 

vários fatores, à ausência de discussões e reflexões acerca da extensão. Assim, assuntos 

como estágio curricular e outros aspectos do aprendizado passaram a ser prioridade nas 

atividades deste órgão, e não mais a integração com a comunidade através da extensão. Em 

1979, com as mudanças estruturais do Governo Federal, a CODAE transformou-se em 

Assessoria Especial para Assuntos de Extensão Comunitária, vinculada à Subsecretaria de 
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Desenvolvimento Acadêmico. que por sua vez era subordinada ao Departamento de 

Assuntos Universitários, da Secretaria do Ensino Superior. Mais reestruturações internas, 

conseqüentes de alterações governamentais, fizeram com que a Assessoria Especial da 

Extensão fosse absorvida pela chamada Coordenadoria de Apoio ao Desenvolvimento 

Social e Cultural, o que foi um indício da desatenção do Governo Federal em relação à 

extensão na época. 

Um fato que veio reforçar uma reflexão nacional sobre o papel da extensão e o perfil das 

atividades que a caracterizam foi a sua contemplação no Artigo 207 da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, que a considera como atividade tão importante 

quanto o ensino e a pesquisa. 

A consideração da extensão nas políticas públicas educacionais tem sido estimulada de 

forma contínua pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas Brasileiras. Criado em novembro de 1987, como conseqüência do I Encontro 

Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas, este Fórum promove 

discussões sobre a extensão e seus aspectos, através de meios como encontros nacionais e 

regionais e peia Internet, no site <http:www.renex.com.br> , onde é possível obter-se 

informações e participar de uma lista de discussão. Essas atividades contribuíram para o 

delineamento da concepção. de diretrizes e princípios orientadores da extensão, 

consolidando o Fórum como uma instância legítima de interlocução entre os órgãos 

governamentais e a sociedade. 
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Em cada um dos encontros nacionais e regionais desenvolvidos pelo Fórum são discutidos 

tópicos como: "A extensão universitária: a construção da cidadania e a afirmação da 

soberania nacional", "A articulação da Extensão Universitária com os Projetos 

Estratégicos de Desenvolvimento Regionais e Nacionais" e "Por uma Política Nacional de 

Extensão". Também são delineados e lançados programas e projetos de incentivo e 

direcionamento da extensão, como o "Universidade Cidadã" (1997). Este programa 

incentivou o desenvolvimento de projetos de extensão direcionados às demandas da 

grande parte da população excluída do exercício da cidadania através do estabelecimento 

de eixos temáticos. Seus objetivos abrangem: 

"- a formação do indivíduo enquanto ser humano e social, a formação do 
cidadão, do profissional e do profissional cidadão; 
- ações junto às comunidades de baixo poder aquisitivo e que requerem, 
portanto, potencializar sua organização política; 
- ações em parceria com lideranças e instituições das comunidades e dos 
movimentos sociais; 
- consolidação da organização das comunidades; 
- ações assumidas coletivamente dando a elas caráter impessoal; 
- identificação de oportunidades, demandas, necessidades e problemas 
comuns visando o processo de integração e de autonomia das 
comunidades, não se caracterizando como uma ação assistencialista; 
- construção com todos os parceiros de projetos e atividades, permitindo 
a imediata legitimidade das prioridades demandadas, absorvendo valores 
culturais próprios das comunidades; 
- diálogo aberto entre universidade e comunidade ao articular o saber 
popular e as práticas sociais das comunidades com o saber acadêmico e a 
prática social da vida universitária; 
- parcerias no âmbito do poder público e da sociedade civil" (MEC, 
2000b). 

No V Encontro Nacional do FNPRE, realizado em 1991, foi discutida a autonomia das 

universidades, defendida no item 2.9 do "Programa Setorial de Ação do Governo Collor na 

área de Educação para o período de 1991/1995", apresentado em 1990. Como produto 
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concreto deste Encontro, a Declaração de São Luís denunciou o complicado cenário 

universitário brasileiro e reconheceu o significado da autonomia como "o exercício de uma 

política acadêmica, com a participação da comunidade universitária, em parceria com as 

administrações públicas e com as entidades da sociedade civil" (FNPRE, 1998). 

Após 1988, particularmente após o reconhecimento da indissociabilidade entre enSInO, 

pesqUisa e extensão na nova Carta Constitucional Brasileira, este Fórum passou a 

reivindicar a criação de um órgão de caráter representativo, na estrutura organizacional do 

MEC, para atuar no âmbito da extensão, incluindo a liderança na criação de um fundo 

especial para financiamento de programas de extensão. Assim, como concretização da 

resposta à essa e outras reivindicações, foi criada na estrutura do MEC, pela Portaria n° 66 

de 13 de abril de 1993/SESu/MEC, a Divisão de Extensão e Graduação (DIEG) e nela a 

Comissão de Extensão Universitária, objetivando a elaboração de programas que 

indicassem formas de fomento, diretrizes e princípios à implementação da extensão nas 

IES brasileiras. Vários avanços foram obtidos através da atuação dessa Comissão, como a 

origem do Proext - Programa de Fomento à Extensão, que, durante os anos de 1993 e 

1994. financiou projetos extensionistas de aproximadamente 70 universidades brasileiras 

(FNPRE, 1998). 

A institucionalização da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996, representou 

a concretização de mais avanços em relação à inserção política da extensão como uma das 

atividades da educação superior. Apesar de ser possível a percepção da prevalência da 

concepção de difusão de conhecimentos, já há o reconhecimento da reciprocidade da 
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atuação em seu discurso. Para uma apreciação abrangente, é citada abaixo sua parte 

concernente à educação superior e à extensão: 

"CAPÍTULO IV - DA EDUCAÇÃO SUPERIOR". 
Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico 
e do pensamento reflexivo; 
11 - formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para 
a inserção em setores profissionais e para a participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 
contínua; 
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando 
ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e à criação e difusão a 
cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio 
em que VIve; 
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber 
através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 
conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração; 
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e beneficios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 
Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: 
I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de 
abrangência, abertos a candidatos que atendem aos requisitos 
estabelecidos pelas instituições de ensino; 
11 - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino 
médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; 
III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e 
doutorado, curso de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a 
candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às 
exigências das instituições de ensino; 
IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino" (Lei No. 9394, 
de 20 de dezembro de 1996 in Niskier, 1996: 43-44). 
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Especificamente em relação às universidades, esta lei, em seu artigo 53, estabelece suas 

atribuições relacionadas à extensão, como se percebe a seguir: 

"Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às 
universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: ( ... ) 
III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, 
produção artística e atividades de extensão( ... ) 
Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica das 
universidades, caberá aos seus colegiados de Ensino e Pesquisa decidir, 
dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre: ( ... ) IV -
programação das pesquisas e das atividades de extensão" (Lei No. 9394, 
de 20 de dezembro de 1996 in Niskier, 1996: 46-47). 

Apesar de todos esses avanços, ainda permanecia entre os profissionais da educação 

supenor engajados na efetiva implementação da extensão no Brasil a insatisfação em 

relação à ausência de planejamentos governamentais concretos neste sentido. Era 

necessária uma maior sintonia temática das ações extensionistas das diversas universidades 

brasileiras e, conseqüentemente, a geração de um maior impacto dessas atividades nas 

regiões. Um plano de âmbito nacional também possibilitaria o reconhecimento da extensão 

como atividade intrínseca de uma "Universidade Cidadã" e a efetiva participação dessa 

universidade na solução de problemas sociais brasileiros. 

Assim, através da atuação do FNPRE, inclusive com a elaboração da síntese do 

pensamento de várias comunidades universitárias brasileiras e de profissionais do MEC, 

foi aprovado, em 1998, o Plano Nacional de Extensão 1999-2001. O objetivo principal 

deste Plano é indicar diretrizes para o desenvolvimento da extensão na próxima década e 

assim contribuir para que as universidades legitimem-se cada vez mais como atores 

importantes no cenário público brasileiro. 
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Tendo como semente o programa "Universidade Cidadã", o Plano Nacional de Extensão 

baseia-se em princípios defensores do reconhecimento das universidades como integrantes 

de uma sociedade com a qual deve estabelecer um vínculo constante visando a troca e a 

construção de conhecimentos úteis à superação de problemas sociais que atingem a grande 

maioria da população brasileira e suas comunidades. 

Nesse sentido, foram adotados eixos temáticos de atuação prioritária da extensão, baseados 

na identificação de necessidades coletivas emergentes, cujo atendimento constitui um 

passo fundamental para o desenvolvimento sustentável do país. São eles: 

preservação e sustentabilidade do meio ambiente; 
promoção à saúde e à qualidade de vida; 
educação básica; 
desenvolvimento da cultura; 
transferência de tecnologias apropriadas; 
atenção integral à criança, adolescente e idoso; 
capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas; 
reforma agrária e trabalho rural. 

Para uma melhor adequação à terminologia atual utilizada nas atividades extensionistas, 

esses eixos foram transformados nas seguintes áreas temáticas: comunicação, cultura, 

direitos humanos, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e trabalho (MEC, 2000b). 

A institucionalização do Plano Nacional de Extensão constitui um grande avanço na 

educação brasileira. Para a realização de seus objetivos, foram definidas metas, a serem 

alcançadas em períodos que variam de um a três anos, referentes à organização da 

extensão e sua articulação com a sociedade. Dentre estas pode-se citar a criação de 

sistemas de informação inter-organizacionais, a implementação de programas e projetos 
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de avaliação e fomento da extensão, e a inserção da extensão como critério de avaliação 

das universidades e seus departamentos. Para isso foram elaborados planos regionais e 

institucionais, que estão sendo formulados e implementados de acordo com as 

peculiaridades locais e com recursos advindos de órgãos de educação federais e estaduais e 

de instituições envolvidas. 

As regulamentações e planos institucionalizados pelo Governo brasileiro são indícios do 

reconhecimento da importância da extensão como um dos meios de se atingir objetivos 

nacionais que são professados em termos como "desenvolvimento sustentável". Porém, 

para a real institucionalização da extensão nas IESs brasileiras, há vários passos sendo 

dados. inclusive em direção à sua adoção como critério de avaliações institucionais, como 

será abordado no próximo capítulo. 
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3. BASES ORGANIZACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO 
EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Para que seja reforçada uma prática extensionista que referencie as universidades como 

instituições sintonizadas com a realidade social, o Fórum Nacional de Pró Reitores de 

Extensão das Universidades Públicas vem atuando por mais de dez anos no esforço de 

consolidar a extensão no Brasil. Faz parte dessa consolidação a definição de parâmetros 

para orientar a avaliação da extensão, tanto em nível de órgãos ministeriais (MEC e outros) 

quanto de Instituições de Ensino Superior. Com este fim, foram criados grupos técnicos, 

comitês, coordenações e fóruns regionais para a troca de idéias e o estabelecimento de 

ações. 

o processo de definição de indicadores para a avaliação da extensão em nível de IESs está 

sendo coordenado por membros do FNPRE e tem alcançado um avanço que foi 

materializado com a publicação do documento "Avaliação da Extensão Universitária" 

(FNPRE, 2000a). Este e outros documentos resultantes dos vários encontros promovidos 

pelo FNPRE contêm a estrutura da proposta mais discutida nacionalmente de dimensões e 

indicadores para a avaliação da extensão em nível institucional. Neles é ressaltada a 

importância da consideração das peculiaridades de cada instituição para a identificação dos 

indicadores a serem adotados de acordo com o tipo de avaliação desejada. Também é 

sublinhada a importância da avaliação como um meio de busca de subsídios que 

possibilitem a confirmação de decisões e ações bem sucedidas, a substituição das 

inadequadas e a introdução de alternativas necessárias. 
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Todo o processo de definição dos aspectos a serem observados na avaliação da extensão 

foi orientado pelos seguintes princípios: 

"a extensão universitária é processo educativo, cultural e científico; 
a extensão universitária deve caminhar articulada com o ensino e a 
pesqUIsa; 
a extensão articula as relações entre a comunidade acadêmica e a 
sociedade no sentido da transformação social; 
a extensão universitária como prática acadêmica deve dirigir seus 
interesses para as grandes questões sociais do país e àquelas demandadas 
pelas comunidades regionais e locais" (FNPRE, 2000a). 

Com base nestes princípios, foi definido um eixo comum, de três níveis, para avaliar a 

extensão nas IESs: 

"o compromisso institucional para a estruturação e efetivação das 
atividades de extensão; 
o impacto das atividades de extensão junto aos segmentos sociais que são 
alvos ou parceiros dessas atividades; 
e os processos, métodos e instrumentos de avaliação das atividades de 
extensão" (FNPRE, 2000a)14. 

Estes níveis estão constantemente inter-relacionados, mas é importante tê-los definidos 

para que seja possível o seu reconhecimento e o direcionamento do olhar para a 

identificação de dimensões neles contidas. De acordo com o objetivo principal deste 

estudo, serão focadas aqui dimensões relativas ao primeiro nível citado, referentes à 

estruturação organizacional das atividades extensionistas. 
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Assim, este capítulo é constituído de uma descrição de aspectos organizacionais de uma 

IES, e de suas unidades acadêmicas, que estão relacionados ao adequado desenvolvimento 

de ações extensionistas. 

o suporte à realização das ações extensionistas de uma instituição é formado por sua 

estrutura administrativa, acadêmica, material e humana disponibilizada. Através de 

Barbisan (2000) pode-se captar a natureza dos tipos de recursos que compõem essa 

estrutura: 

Institucionais, como a hierarquia administrativa com seus diversos cargos, os 

departamentos existentes, os mecanismos de administração implementados em 

relação à integração do corpo docente, entre outras; 

Pedagógicos, relacionados à estruturação do curriculo dos cursos, créditos obtidos 

com a participação em ações de extensão, mecamsmos educacionais 

implementados para a indissociação entre essas e o ensino e a pesquisa, sistemas 

de avaliação utilizados. etc; 

Humanos, que abrangem questões como o número de horas semanais de trabalho 

do docente destinadas a atividades de extensão, número de docentes e demais 

funcionários envolvidos com ações extensionistas, etc.; 

1-1 Citação realizada a partir de publicação eletrônica disponível na Internet e, por isso, sem mdicação de 
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Materiais e financeiros. que estão relacionados à infra-estrutura fisica, à existência 

de espaços adequados para a realização das atividades (como salas, auditórios, 

bibliotecas para consulta de publicações referentes aos tópicos abordados) e de 

equipamentos e itens de consumo, à existência de programas de financiamento de 

projetos de extensão (inclusive com bolsas para estudantes), etc. 

Com base na existência de elementos passíveis de serem avaliados, o FNPRE identificou 

aspectos específicos a serem observados quando se deseja realizar uma eficiente 

estruturação organizacional que seja base para uma adequada prática extensionista: 

"o grau de formalização da extensão na estrutura universitária; a 
definição clara das políticas institucionais de extensão, com explicitação 
de metas e prioridades; a conceituação e tipologia das atividades de 
extensão; existência de sistemas de informação sobre as atividades 
desenvolvidas; grau de participação da extensão no orçamento da 
universidade; o grau de valorização nas carreiras docente e técnico
administrativo; a existência de programas institucionais de fomento às 
atividades de extensão; o envolvimento dos docentes nas atividades de 
extensão; a interação das atividades de extensão com o ensino e a 
pesquisa e inserção das atividades de extensão nos programas 
departamentais" (FNPRE, 2000a)15. 

Para inserir estes pontos no contexto da administração das instituições, é possível abordá-

los no espaço de sistemas como política de gestão, plano acadêmico e infra-estrutura 

(FNPRE, 2000a). Com base na ordem utilizada em uma administração organizacional 

eficiente, é indicado que a infra-estrutura seja projetada de acordo com o plano delineado 

número de págll1a. 

15 Citação realizada a partir de publicação eletrônica disponível na Internet e. por isso. sem lI1dicação de 
número de página. 
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se a missão da universidade incorpora a função extensionista" (FNPRE, 
2000a)16. 

No mesmo documento, são indicadas opções de variáveis e indicadores a serem utilizados 

em processos de avaliação institucional da extensão. Estas estão reunidas em um quadro 

que foi transcrito (Quadro 3) e encontra-se a seguir. 

QUADRO 3 

VARIÁVEIS E INDICADORES RELATIVOS À POLÍTICA DE GESTÃO 

VARIÁVEIS 

Qualitativas 
I) Política de extensão da instituição. 

2) Concepção de extensão. 

3) Órgãos colegiados de extensão. 

4) Resoluções e normas. 

5) Integração entre as ações da extensão e as da 
graduação, da pesquisa e da pós-graduação. 

6) Informatização dos dados e dos processos de 
operacionalização da extensão. 

INDICADORES 

I) Caracterização da extensão no estatuto, 
no regimento e no plano da pró-reitoria 
de extensão. 

Presença do conceito. especificação de 
metas, linhas e formas de atuação no 
plano. 

2) Presença da extensão na explicitação da 
missão institucional como uma de suas 
funções básicas. 

3) Identificação de órgãos definidores de 
políticas de extensão. Processo de 
aprovação, acompanhamento e avaliação 
de recursos e bolsas. 

4) Existência de resoluções e normas que 
definam e regulamentem programas. 
projetos, cursos, prestação de serviços, 
eventos, produção, publicação e 
políticas de fomento. 

5) Existência de projetos que integrem 
ações de extensão, ensino e pesquisa. 

Existência de mecamsmos (acadêmicos e 
administrativos) facilitadores da 
integração de ações acadêmicas. 

6) Existência de banco de dados referente 
às ações de extensão. 

16 Citação realizada a pamr de documento eletrônico disponível na Internet. portanto sem indicação do 
número de página. 
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Quantitativas 
1) Recursos destinados às atividades de 
extensão. 

2) Convênios firmados pela universidade com 
outras instituições que contemplem atividades de 
extensão. 
3) Núcleos que desenvolvem atividades de 
extensão. 

4) Departamentos que desenvolvem atividades 
de extensão. 

5) Percentual no orçamento para a extensão 
em relação ao percentual destinado às 
outras atividades acadêmicas. 

6) Número de convênios para extensão em 
relação ao total de convênios firmados. 

7) Número de núcleos existentes que 
desenvolvem atividades de extensão em 
relação ao total de núcleos. 

8) Número de departamentos que 
desenvolvem atividades de extensão em 
relação ao total de departamentos da 
instituição. 

Fonte: FNPRE, 2000a. 

o FNPRE indica a escolha dos indicadores considerados mais adequados em cada caso, de 

acordo com a instituição e a análise desejada. Especificamente neste estudo, que se destina 

à investigação em um Departamento de uma Universidade, será adotada uma concentração 

nos aspectos qualitativos da estruturação organizacional para a extensão. Assim, a análise 

será realizada através da observação da relação destes recursos entre si e com as 

características dos elementos envolvidos (Barbisan, 2000). 

Apesar da clareza dos dados contidos no Quadro 3, é importante a sua interpretação para 

que os mesmos sejam utilizados tanto em planejamentos e implementações quanto em 

análises da extensão em uma instituição. 

Como norteadora e impulsionadora das decisões, a missão define uma organização e 

fornece direção clara para seus funcionáríos, representando um lembrete inspirador a ser 

consultado periodicamente na condução dos negócios. Presente em documentos como o 

estatuto e o regimento das IESs, é preciso que a declaração da missão e das funções 
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organizacionais considerem a interação com a comunidade, indicando que a aplicação dos 

esforços de toda a academia deve ser também destinada para a extensão l7
. 

Para concatenar as ações de definição e difusão de diretrizes para a realização das ações 

extensionistas, é importante a existência de um órgão na estrutura institucional cuja 

atuação esteja limitada somente a este tipo de atividade e que ocupe na hierarquia o mesmo 

nível de órgãos semelhantes de ensino e pesquisa. Este órgão deve ser responsável pelo 

processo de especificação de metas, linhas e formas de ação, que devem ser elaborados e 

divulgados por toda a instituição (Nogueira, 2000: 13). Em nível de Departamento, ou de 

outras unidades acadêmicas de uma IES, este órgão pode ser formado por docentes da 

própria unidade e, a exemplo de instituições como a Universidade Estadual de Campinas, 

teria as seguintes incumbências: 

" ( ... ) encaminhar propostas e projetos de extensão para a aprovação nas 
instâncias competentes da Universidade, como Pró-Reitoria de Extensão 
ou equivalente, assim como a coordenação e acompanhamento da sua 
execução; 
subsidiar a Direção da Faculdade e órgãos colegiados na formulação de 
diretrizes, programas e projetos de extensão universitária; 
emitir parecer circunstanciado sobre mérito e relevância de propostas de 
atividades de extensão, com intuito de instruir as deliberações da 
Congregação: 
propor, apoiar. incentivar e acompanhar ações extensionistas; 
acompanhar e avaliar as atividades de extensão quanto à realização dos 
objetivos propostos" (UNICAMP, 1997). 

17 De forma concisa. a mIssão de uma Instituição precisa expressar claramente a razão de sua eXIstência, 
enuncIando as respostas às seguintes perguntas: "Quem somos nós? O que fazemos? E por que fazemos o que 
fazemos?" (Chiavenato, 1999: 247-2-18 l. 
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É importante que este órgão promova a divulgação do processo de aprovação, 

acompanhamento, avaliação e distribuição de recursos para as ações de extensão, pois estes 

são aspectos críticos da extensão. Como a extensão, geralmente não recebe a mesma 

atenção do ensino e da pesquisa, o seu orçamento tende a ser menor. É preciso que 

atenções sejam voltadas para este fato, a fim de que este aspecto não represente uma 

desconsideração com a extensão, bloqueando o desenvolvimento da interação da 

instituição com a comunidade. 

É apropriada a orientação desses processos com base em critérios condizentes com as 

diretrizes delineadas no Plano Nacional de Extensão, para que os esforços de todas as 

instituições estejam contribuindo para o desenvolvimento sustentável da sociedade. 

Cada universidade precIsa adotar critérios próprios para a destinação de recursos aos 

projetos de extensão desenvolvidos por suas unidades acadêmicas. Verifica-se que essa 

questão tem regulamentação especial, principalmente nas universidades públicas 

brasileiras, através da atuação de suas Pró-Reitorias de Extensão ou equivalentes. Algumas 

lançam programas de fomento às atividades de extensão, através da seleção de projetos 

para os quais são destinados recursos, que compreendem também as bolsas de extensão 

para os estudantes participantes. Essa seleção é geralmente realizada anualmente, através 

de pareceres elaborados por comissões competentes a esta tarefa e concedidos com base 

nas informações sobre os projetos l8
. 

18 Como exemplo de dados nos quais são baseados esses pareceres tem-se: departamento ou unidade 
acadêmica proponente; título do proJeto; caracterização; resumo das atividades; objetivos estabelecidos; 
metodologia utilizada; características da comunidade ou grupo envolvido; carga horária; período de 
realização; local de realização; orçamento; forma de financiamento; parcerias; bolsas solicitadas; 
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Atenção precisa ser especialmente dedicada ao processo de acompanhamento e avaliação 

das ações para que sejam proporcionados subsídios para o constante aperfeiçoamento da 

prática extensionista. A avaliação dos projetos é realizada através da comparação das 

características obtidas na prática com as do planejamento ou com de um modelo esperado, 

para a determinação do nível de sucesso no alcance de objetivos previamente 

determinados. Essa análise é executada de forma sistemática, tomando-se como base 

medidas qualitativas ou quantitativas e seguindo-se quatro passos: a formulação do 

objetivo da avaliação, a identificação de critérios de medida, a determinação e explicação 

do grau de sucesso, e recomendações para o reajuste das atividades (Barbisan, 2000). 

Firmar convênios com outras instituições para a realização da extensão tem como objetivo 

a obtenção de apoio na forma de recursos diversos e para que seja estabelecida uma aliança 

de compromisso social entre as organizações. É importante que estas parceiras promovam 

a participação das organizações da comunidade também na construção e avaliação das 

diretrizes e atividades extensionistas. Assim, pode ser desenhada uma rede de cooperação 

para a construção de conhecimentos para o combate aos problemas que atingem a 

comunidade. 

No que tange a formação de convênios, as organizações sem fins lucrativos têm se 

mostrado como grandes parceiras da extensão universitária. Entre estas se destacam as 

entidades de cunho religioso, científico e tecnológico. No Brasil, existem, por exemplo, 

docentes. discentes e funcionários técnico-administrativos envolvidos~ identificação e titulação do(s) 
coordenador( es). 
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dezoito Fundações de Apoio à Pesquisa (FAPs), cujos nomes e sites na Internet encontram

se Anexo 4 deste trabalho 19. 

Essas entidades lançam programas destinados a amparar projetos de desenvolvimento 

científico, nos quais se incluem os projetos extensionistas realizados em íntima conexão 

com a pesquisa e o ensino. Como exemplo de ação incentivadora realizada por estas 

fundações, pode ser citado o Programa de Disseminação Científica da Fundação Araucária, 

que, no ano 2001, realizou chamadas para a apresentação de projetos de organização de 

eventos e publicações elaborados por instituições públicas e privadas que desenvolvem 

pesquisa científica e tecnológica (Fundação Araucária, 2001). 

o Programa Universidade Solidária, através de seu Módulo Especial também finna 

convênios com universidades para a realização de projetos de extensão que visam 

contribuir para o desenvolvimento sustentável de comunidades de pequeno porte. Os 

projetos podem ser elaborados e implementados por uma ou mais universidades e o Unisol 

auxilia na captação de recursos financeiros e materiais, inclusive na fonnação de parcerias 

com instituições ou empresas interessadas, e no acompanhamento e divulgação da 

execução dos trabalhos (Unisol, 2001). 

I') Dados obtidos em 2001 através da Fundação Araucária. 
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3.2. PLANO ACADÊMICO 

Para que sejam consolidadas uma produção de conhecimento e uma formação acadêmica 

que contribua para a solução dos problemas sociais do país, a universidade necessita 

desenvolver uma maior sintonia com as demandas populares. Neste sentido, a extensão 

precisa estar incorporada aos planos acadêmicos e à rotina de suas unidades, sendo 

considerada tão importante quanto o ensino e a pesquisa, e com estes articulada. 

"O plano acadêmico analisa (sic) as possibilidades de incorporação da 
extensão na vida acadêmica, valorizando as experiências desenvolvidas 
pelo conjunto de participantes na ação extensionista (professores, 
funcionários e alunos)" (FNPRE, 2000a)20. 

O FNPRE ratifica este pensamento ao indicar que, em avaliações da extensão nas IESs, 

sejam observados os aspectos descritos no Quadro 4. 

20 Citação realizada a partir de um documento eletrônico disponível na Internet, portanto sem indicação do 
número de página. 
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QUADRO 4 

VARIÁVEIS E INDICADORES RELATIVOS AO PLANO ACADÊMICO 

VARIÁVEIS 

Qualitativas 
1) Interface ensino, pesquisa e extensão. 

INDICADORES 

1) Existência de programas e projetos de 
extensão articulados ao ensino e à 
pesqUIsa. 

Flexibilização das estruturas acadêmicas 
de graduação e pós-graduação que 
incorpore as atividades de extensão 
como componente curricular. 

Transferência de conhecimentos e de 
tecnologia aplicada. 

2) Formas de aprovação, acompanhamento e 2) Existência de critérios de aprovação dos 
avaliação dos projetos e ações de extensão. projetos e ações de extensão. 

3) Critérios para a distribuição dos recursos 
dos programas de acordo com a política de 
extensão. 
4) Formas de realização da extensão que 
indiquem o perfil das unidades acadêmicas 
da instituição. 

5) Extensão enquanto formação acadêmica. 

Quantitativas 
1) Tipos de atividades desenvolvidas. 

Mecanismo de acompanhamento das 
ações de extensão. 

Procedimentos 
avaliação. 

institucionais de 

3) Existência de critérios para concessão de 
recursos. 

4) Formas por meio das quais a instituição 
realiza a extensão (programas, projetos, 
cursos, eventos, prestação de serviços e 
produtos acadêmicos). 

5) Identificação da forma de participação 
dos alunos nos projetos de extensão: 

bolsista, 
aluno colaborador, 
aluno com validação de crédito 
curricular. 

1) Número de atividades de extensão 
segundo o tipo: 
1.1. número de programas 
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2) Atividades de extensão por área temática, 
linhas programáticas, carga horária, número 
de participantes. 

3) Professores que exercem atividades de 
extensão 

4) Horas dedicadas pelos professores às 
atividades de extensão. 

5) Professores que desenvolvem atividades 
de extensão, por categoria funcional, regime 
de trabalho e por titulação acadêmica. 

6) Servidores técnicos que exercem 
atividades de extensão. 

7) Alunos bolsistas envolvidos em projetos 
de extensão. 

8) Alunos voluntários envolvidos em 
atividades de extensão. 

1.2. número de projetos 
1.3. número de cursos 
1.4. número de prestações de serviço 
1.5. número de eventos 
1.6. número de produtos acadêmicos 

2) Número de atividades de extensão 
por área temática, linhas programáticas, 
carga horária e número de participantes: 
2.1. programas 
2.2. projetos 
2.3. cursos 
2.4. prestação de serviços 
2.5. eventos 
2.6. produtos acadêmicos 

3) Número de docentes envolvidos com 
a extensão em relação ao número total 
de docentes. 

4) Número de horas semanais dedicadas 
pelos professores às atividades de 
extensão em relação ao total 
dedicado ao ensino e à pesquisa. 

5) Número de docentes envolvidos com 
a extensão, por categoria funcional, 
por regime de trabalho e por 
titulação acadêmica. 

6) Número de servidores técnicos 
envolvidos com atividades de 
extensão em relação ao total de 
servidores. 

7) Número de alunos bolsistas 
envolvidos em atividades de 
extensão em relação ao total de 
alunos matriculados. 

8) Número de alunos voluntários 
envolvidos em atividades de 
extensão em relação ao total de 
alunos matriculados. 

Fonte: FNPRE, 2000 a. 

Através do Quadro 4, é possível perceber que é desejável a flexibilização das estruturas 

acadêmicas de graduação e pós-graduação para a inclusão das atividades extensionistas. 
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Visa-se com isso estimular o envolvimento de docentes, discentes e funcionários técnico-

administrativos na interação com a comunidade para a alimentação e aperfeiçoamento do 

ensino e da pesquisa. 

Para tanto, é possível a utilização de mecanismos administrativos e acadêmicos, como a 

consideração da realização de atividades extensionistas e de pesquisa na contabilização da 

produção e carga horária docente, abertura à participação dos estudantes de graduação em 

projetos da pós-graduação, a oferta de bolsas de extensão e a validação de créditos 

curriculares decorrente da participação discente. 

No âmbito do plano acadêmico são indicados o delineamento e desenvolvimento de 

programas e projetos extensionistas articulados com o ensino e a pesquisa. Essa articulação 

pode ser favorecida com a flexibilização dos currículos dos cursos, através, por exemplo, 

da inclusão de disciplinas destinadas especialmente ao exercício da extensão, vinculada à 

. . 
pesqUIsa e ao enSIno. 

Ações como esta têm o potencial de promover a aproximação das ações extensionistas com 

outras atividqdes educacionais, pois, como Thiollent afirmou: 

"A extensão não deve ficar separada das outras atividades. Ao contrário, 
o campo de experimentação que lhe é associado está intimamente 
vinculado às linhas principais dos programas de pesquisa e de ensino da 
universidade" (Thiollent, 2000: 20). 

Toda atividade extensionista gera beneficios durante e depois de sua realização. Muitas de 

suas conseqüências são imensuráveis e ilimitadas, pois estão relacionadas a aspectos 
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intangíveis como valores, competências e informações. Porém, quando se refere à 

construção de conhecimentos científicos, 

"A contribuição da extensão para a pesquisa e o ensino não é automática. 
Ela depende essencialmente de uma vontade política dos grupos 
imediatos da produção e da difusão de conhecimentos, formuladores de 
projetos orientados por critérios de relevância social e científica bem 
definidos" (Thiollent, 2000: 20). 

Nesse sentido, também é necessário que o planejamento acadêmico VIse o 

desenvolvimento de produtos sobre conhecimentos descobertos ou construídos em 

decorrência da prática21
• 

É preCISO estimular a geração de produtos sob a forma de artigos, relatórios, livros, 

comunicações em eventos, vídeos, dentre outras, para que sejam realizadas uma 

sistemática construção de conhecimento e a sua difusão. Para isso, medidas acadêmicas 

podem ser adotadas como, por exemplo, o incentivo à elaboração de produtos como estes 

ao final de disciplinas dos cursos, utilizando-os como critério para avaliação dos 

estudantes. 

Vale ressaltar que uma atenção especial precisa ser destinada à acessibilidade econômica, 

cultural e geográfica da população a esses produtos. Afinal, a comunidade deve ser a 

origem e o destino dos conhecimentos gerados, os quais podem ser utilizados como base 

para o desenvolvimento de novas ações, como afirmado por Gramsci: 

21 Neste trabalho, a atenção destinada à produção acadêmica é considerada como parte do plano acadêmico, 
escolha baseada na crença de que um adequado planejamento de uma academia deve incluir em seus tópicos 
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"Criar uma nova cultura não significa apenas fazer descobertas originais. 
Significa também, e sobretudo, difundir criticamente verdades já 
descobertas, socializá-las por assim dizer. Transformá-las, portanto, em 
base de ações vitais, em elementos de coordenação e de ordem intelectual 
e moral" (Gramsci, 1989: 13). 

3.3. INFRA-ESTRUTURA 

As bases materiais, econômicas, administrativas e humanas organizadas para o 

desenvolvimento das atividades extensionistas devem receber atenção especial, tanto em 

seus aspectos quantitativos quanto qualitativos. "A dimensão infra-estrutura informa sobre 

as condições fisicas e gerenciais, reais, de realização da extensão e sobre as possibilidades 

de se consolidarem as metas almejadas" (FNPRE, 2000a)22. 

Segundo o FNPRE, quando se deseja avaliar ações extensionistas é indicado que os 

seguintes elementos da infra-estrutura descritos no Quadro 7 sejam observados. 

diretrizes, objetivos e metas de elaboração de produtos derivados do conhecimento que está sendo gerado 
como decorrência das atividades desenvolvidas na instituição. 
22 Citação realizada a partir de um documento eletrônico disponível na Internet, portanto sem indicação do 
número de página. 
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QUADRO 6 

VARIÁVEIS E INDICADORES RELATIVOS À INFRA-ESTRUTURA 

VARIÁVEIS 

Qualitativas 
1) Estrutura administrativa. 

Quantitativas 
1) Laboratórios que desenvolvem ações de 
extensão. 

2) Equipamentos de informática disponíveis 
para a extensão. 

3) Meios de transporte vinculados à 
extensão. 

4) Bolsas de extensão em relação às outras 
bolsas existentes na universidade. 

INDICADORES 

i. Existência de 
estrutura administrativa adequada às 
demandas da extensão: instalação, 
espaço físico, recursos humanos, 
transporte, equipamentos. 

1) Número de laboratórios que 
desenvolvem atividades de extensão em 
relação ao total de laboratórios. 
2) Número de equipamentos de 
informática utilizados nas ações de 
extensão em relação ao número total de 
equipamentos de informática das demais 
atividades acadêmicas. 
3) Número de veículos disponíveis para 
a extensão em relação ao número de 
veículos para as demais atividades 
acadêmicas. 
1) Número de bolsas de extensão com 

relação às bolsas das outras unidades 
acadêmicas da instituição. 

9) Valor da bolsa 
10) Duração da bolsa 
11) Carga horária semanal 

Fonte: FNPRE, 2000a. 

É importante ressaltar que as variáveis e indicadores utilizados nas análises devem variar 

de acordo com o caso, pois, por exemplo, há situações em que não é necessário o uso de 

veículos próprios para realizar ações extensionistas. 
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A questão material envolve o espaço fisico, suas instalações, equipamentos, artigos de 

consumo intermediário, entre outros fatores. A face econômica é composta pelos recursos 

financeiros disponíveis para a cobertura de custos operacionais, como as bolsas para os 

universitários envolvidos nos projetos. A hierarquia organizacional, os mecanismos de 

comunicação e os processos administrativos são exemplos dos aspectos institucionais da 

infra-estrutura. 

Dentre os elementos institucionais, merece ser ressaltada a necessidade de um sistema de 

informação bem estruturado e acessível, que representa um suporte essencial para a 

orientação e agilização dos procedimentos que suportam as ações extensionistas. Em uma 

época onde conhecimento e tempo são considerados recursos estratégicos, dispor de 

informações no momento em que são necessárias é um grande beneficio que possibilita a 

otimização dos processos. 

Também em relacionada à estrutura administrativa, a cadeia organizacional e seus 

processos são críticos em muitas universidades, principalmente nas de âmbito público. Por 

isso, a criação de instituições como fundações ou institutos tem se mostrado necessária 

para facilitar, por exemplo, a contratação temporária de pessoal, a compra de materiais e o 

estabelecimento de parcerias com outras organizações, através das quais pode-se adquirir 

apoio para a obtenção dos mais variados tipos de insumos. 

Porém, são as pessoas que realmente fazem a extensão. Se estas não estiverem disponíveis, 

motivadas e informadas não é viável realizar-se atividades extensionistas. Assim, convém 

compor e adaptar o quadro de universitários para que seja possível desenvolver, de forma 
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adequada, a extensão e as demais atividades-fim das universidades. Isso envolve, além de 

um tamanho adequado do quadro de pessoal, um constante trabalho de estímulo, 

sensibilização e capacitação deste. 

É oportuno lembrar que as ações extensionistas, principalmente as prestações de serviço e 

ações comunitárias baseadas em metodologias participativas, possuem peculiaridades que 

dependem de uma postura especial dos universitários envolvidos. Desde o seu 

planejamento até a sua avaliação, é necessário que as pessoas desejem buscar soluções em 

longo prazo para o outro, para a comunidade. Isso exige uma postura de aceitação e 

respeito ao outro, do saber ouvir e comunicar em uma linguagem simples e clara. 

Assim, é essencial que os envolvidos tenham, além de uma preparação conceitual e 

metodológica, uma atitude adequada ao trabalho em equipe e ao contato com a 

comunidade externa, baseada em valores que reconheçam a igual importância de todos no 

processo e o respeito às peculiaridades individuais. Muitas vezes, a interação extensionista 

é realizada entre classes sociais diferentes, e a consciência das particularidades deste 

processo é necessária. Neste caso, é elementar que os universitários reconheçam a "sua 

situação de classe e o caráter de classe de seu pensar e agir", da forma mais clara, honesta e 

simples possível, sem a exaltação ou desdém da própria condição ou a do outro. O relevante é 

a disposição para atuar; "o que importa, sobretudo, não é onde se está, mas de que lado se luta" 

(Boff, 1996: 16). 
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3.4. OUTRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE ASPECTOS INSTITUCIONAIS 
DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

Apesar das vantagens resultantes da prática da extensão, as quaIs motivaram o seu 

desenvolvimento ao longo do tempo, a sua efetiva realização enfrenta dificuldades 

peculiares. 

Uma delas refere-se ao sistema de recompensa dentro da universidade - elemento que 

precisa mudar se a universidade desejar ter um significativo envolvimento com o mundo 

exterior (McNeil, 1971). Muito freqüentemente, promoção e aumento de salário dependem 

basicamente de pesquisa e produção de artigos. Os professores que se encontram 

envolvidos em projetos de extensão geralmente não são reconhecidos como os demais. 

Um outro fator inibidor é o alto grau de autonomia financeira e estrutural que um programa 

de extensão deve ter. Poucos se mostram lucrativos. Assim, devido à citada restrição de 

recursos para a realização da extensão, os projetos têm que ser auto-s~stentáveis, tendo-se 

como solução a cobrança de taxas do grupo externo envolvido, muitas vezes elevadas para 

a condição sócio-econômica da maioria da sociedade brasileira. Isso representa mais uma 

barreira de acesso aos serviços educacionais universitários, que tomam-se inviáveis para a 

população de baixa renda - a qual, principalmente em um país como o Brasil, deveria ser 

diretamente beneficiada pelos mesmos. Deste modo, a interação com a comunidade tende a 

ser encarada predominantemente como uma fonte de captação de recursos. 

Vila Bela transmitiu em seu estudo a identificação realizada por Silva, em 1980, de alguns 

dos obstáculos à prática extensionista encontrados nas IESs: 
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" despreparo dos docentes e discentes; 
pouca disponibilidade de tempo dos docentes e discentes; 
sensibilização deficiente para as atividades de extensão em todos os 
níveis; 
falta de estrutura administrativa de apoio; 
falta de maior envolvimento dos departamentos acadêmicos; 
resistência e preparação deficiente para a realização de trabalho 
integrado; 
conhecimento superficial da realidade; 
desarticulação entre universidade e comunidade; 
política da extensão ainda em formação e pouco divulgada, ocasionando 
limitada assimilação de sua concepção; 
falta de uma consciência comum em tomo da extensão por parte dos 
administradores, docentes e discentes; 
desvinculação das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
deficiência no fluxo de informação interno e com a comunidade; 
desvalorização, por alguns, das atividades de extensão; 
caráter predominantemente acadêmico do ensino, o que vem dificultando 
a integração efetiva entre a teoria e sua aplicação na realidade; 
descompasso entre o planejamento e a execução dos programas de 
extensão; 
limitação de condições matenalS e financeiras para atender aos 
programas de extensão propostos" (Silva apud Vila Bela, 1990: 65-66). 

Como é possível perceber, as barreiras são muitas e diversas para o progresso da extensão, 

e, conseqüentemente, do ensino e da pesquisa de nível superior. 

Peixoto (1993) reafirmou alguns desses aspectos causadores da não realização de efetivas 

ações extensionistas nas universidades como, por exemplo, o despreparo de profissionais 

universitários, os limitados recursos, a ausência de planejamento integral e pouca 

participação departamental nas atividades extensionistas. 

Indo ao encontro da afirmação de que um dos problemas a serem enfrentados é "a falta de 

uma consciência comum em tomo da extensão por parte dos administradores, docentes e 
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discentes" (Silva apud Vila Bela, 1990: 65) , Sleutjes verificou, em estudo realizado em 

1997, que a academia ainda não está convencida de que a aproximação com a comunidade 

seja uma de suas tarefas e afirma que a extensão 

"( ... ) é uma atividade mais complicada e, das três, a que encontra mais 
dificuldade de se estabelecer e de ser entendida. ( ... ) existe sempre um 
grande esforço para melhorar o ensino e a pesquisa mas um esforço 
menor em termos de extensão. ( ... ) há uma necessidade de se 
dimensionar o que seja a extensão, qual a sua importância no contexto 
social e acadêmico e quais as responsabilidades dos docentes com 
relação a estas tarefas de extensão" (Sleutjes, 1997: 119). 

Souza (1984) e de Rocha (1984) desenvolveram dissertações de mestrado nas quaIS 

refletiram sobre a postura das universidades nas atividades de extensão, verificando se 

havia o objetivo de conscientizar e comunicar ou somente "domesticar" ou inculcar 

informações desenvolvidas pela ciência à população. Suas conclusões podem ser resumidas 

no fato de que estas instituições geralmente têm uma postura de inculcação e não de 

comunicação em relação às comunidades com as quais interagem, reflexo da postura 

elitista em relação ao conhecimento, com a prevalência da visão de que a cultura é nelas 

desenvolvida e cabe disseminá-la aos "incultos". Isso pode ser associado à mencionada 

dificuldade relacionada à oposição e ao insuficiente preparo dos profissionais da educação 

superior para um trabalho integrado. 

o problema está em considerar as informações desenvolvidas nas universidades como 

superiores e necessárias ao "esclarecimento" das massas, consideradas como "objeto" das 

atividades que precisa ser transformado para a adequação à sociedade da produção -

deixando a entender que, embora denominada de popular e ser realizada em nome das 
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classes subalternas, o real beneficio a longo prazo seja direcionado às classes dominantes 

(Souza, 1984). Assim, 

"A universidade, com seus professores e alunos, em face de sua posição 
de classe, hegemonicamente tendem a veicular e disseminar muito mais 
os valores e ideologia da classe dominante do que os da classe dominada. 
Contribuem, dessa forma, para justificar ideologicamente a manutenção e 
conservação do status quo" (Souza, 1984: 37). 

Nesse sentido, a extensão fica limitada a uma relação de via única, da universidade para a 

comunidade, perdendo seu enriquecedor caráter dialógico. Mas uma postura diferente por 

parte dos profissionais do ensino superior é dificil de ser desenvolvida, devido, entre outros 

fatores, ao legado de anos de deificação da visão científica predominante no ocidente. Essa 

idéia foi resumida por Assmann e Mo Jung: 

"Uma característica importante da cultura dominante é que ela se 
apresenta como a cultura. O mundo organizado e interpretado por essa 
cultura é visto como a realidade. Esta característica de se apresentar 
como a realidade dá certezas inabaláveis para pessoas que vivem dentro 
e segundo essa cultura. Esse modo de viver baseado nas certezas é 
concomitante ao modo de conhecer que se crê capaz de conhecer com 
certezas. Quem tem essas certezas não é capaz de se abrir ao novo que 
foge, que está alem das rotulações e das funções e explicações do sistema 
vigente. Toma-se intolerante com o diferente, com pensamentos e 
pessoas que ameaçam essas certezas" (Assmann e Mo Jung ,2000: 96). 

Devido a este e outros fatores, há uma tendência ao desenvolvimento de atividades 

extensionistas de cunho assistencialista, como uma demonstração de "benevolência" da 

instituição para com a população. Como afirma Perin: 

"salvo algumas raras exceções, a extensão universitária brasileira está 
sendo feita em moldes assistencialistas (... ) a universidade continua 
elitista e, sendo esta uma das suas características, está a universidade 
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naturalmente inclinada a produzir, a praticar ideologias próprias de elite, 
que consideram a existência de populações 'marginalizadas' manchas 
vergonhosas ( ... ) com as quais é preciso ter algum tipo de compaixão. Se 
assim não fosse, como ficariam os sentimentos humanitários e a 
consciência moral destas elites?" (Perin em Peixoto, 1993 :49). 

Este aspecto da prática extensionista também foi questionado por Botomé (1996), 

baseando-se na análise de atividades desenvolvidas por uma universidade brasileira e que 

envolviam as populações carentes localizadas no entorno da referida instituição. Sem 

desmerecer o esforço e a realização da universidade citada, ele destacou que é necessário 

questionar-se se sobre a predominância de atitudes assistencialistas e paternalistas, que não 

favorece a atuação independente e a longo prazo dos envolvidos: 

"Impulsos generosos (e infrutíferos), principalmente quando tendem para 
o voluntarismo, desagregam ainda mais os esforços da Universidade, 
consumindo tempo e recursos materiais, financeiros e humanos que 
fazem falta para a instituição realizar o trabalho que é sua 
responsabilidade fundamental e específica: desenvolver o conhecimento 
e tomá-lo acessível" (Botomé, 1996: 49). 

Devido a todos esses fatores, a extensão precisa estar bem estruturada nas IESs. E é no 

âmbito de uma instituição de educação superior em Administração, especificamente a 

Faculdade de Administração da UFF, que alguns aspectos deste fenômeno da estruturação 

organizacional serão analisados. 
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4. A FORMAÇÃO DE ADMINISTRADORES E O AVANÇO DA 
ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL: A POTENCIAL CONTRIBUIÇÃO DA 
EXTENSÃO 

"A universidade brasileira já foi melhor do que hoje. Já formamos 
intelectuais mais comprometidos ideologicamente, pessoas que tinham 
preocupação em estudar o Brasil, em estudar os problemas sociais, em 
dar parte de seu conhecimento para ajudar a salvar este país. Hoje, as 
universidades estão mais preocupadas em formar o profissional para 
prestar serviços para alguma empresa. ( .. .)". 
Fui à Belém fazer uma visita à favela próxima da universidade federal e 
o que mais me deixou horrorizado é que a universidade não tinha nada a 
ver com aquela favela. Era como se fosse um outro país, num outro 
mundo" (Lula da Silva, 2000: 31). 

A Administração caracteriza-se como o conjunto de atividades relacionadas ao 

planejamento, coordenação, direção e controle que visa otimizar esforços e recursos para o 

alcance de objetivos definidos. Os administradores profissionais têm um papel 

fundamental no avanço da qualidade de vida de uma sociedade na medida em que atuam 

em posições estratégicas nas organizações, tendo influência determinante na forma de ação 

destas. As instituições de educação superior em Administração têm grande participação na 

formação da visão desses profissionais acerca do exercício de suas atividades e da 

responsabilidade que lhe é intrinseca, tanto através da promoção quanto da difusão de 

conhecimentos. 

A formação dos administradores tem uma história relativamente curta no Brasil. Na década 

de 50, o ensino de Administração no Brasil estava só começando, impulsionado pela 

necessidade de profissionais que tivessem habilidades e conhecimentos para genr 
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efetivamente as grandes organizações que despontavam no cenário nacional. Em virtude da 

crescente industrialização, houve uma preocupação em formar pessoas para atuarem em 

cargos gerenCIaiS - o que, primeiramente, foi atendido com a criação dos cursos de 

Economia. Devido às peculiaridades das atividades desenvolvidas em funções 

administrativas, o estudo específico da Administração começou a despontar no país (UFF, 

2000b). 

A primeira escola brasileira de Administração foi criada em 1952 no Rio de Janeiro: a 

EBAPE - Escola Brasileira de Administração Pública23
, da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV). Com o objetivo de formar profissionais para atuarem no campo empresarial, esta 

Escola desenvolveu-se e ainda hoje é uma das mais renomadas instituições educacionais 

nesta área. Iniciando suas atividades com o apoio da ONU e da UNESCO, a EBAP 

contava com o trabalho de vários professores estrangeiros e bolsas de estudo para o 

aperfeiçoamento internacional de futuros docentes. 

Em 1954, a FGV criou a EAESP - Escola de Administração de Empresas de São Paulo -

cuja localização foi escolhida devido à demanda crescente de profissionais na capital 

paulista, caracterizada como um grande pólo econômico brasileiro. ° começo dessa Escola 

também foi impulsionado por convênios com instituições internacionais - neste caso, com 

a USAID - Desenvolvimento Internacional do Governo dos Estados Unidos. Neste acordo, 

especialistas em Administração, da Universidade Estadual de Michigan faziam parte de 

23 Em 2001, o nome desta Escola foi modificado para EBAPE - Escola Brasileira de Administração Pública e 
Empresarial. 
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uma missão universitária que atuou na EAESP até 1965, contribuindo para a forte 

estruturação acadêmica desta instituição. 

o início das escolas superiores de Administração no Brasil indica a forte influência da 

cultura norte-americana nessa área, fato que prevalece até hoje, caracterizando-se como 

uma das faces de um verdadeiro "colonialismo tecnológico" (Gonçalves apud Sleutjes, 

1997:20). Com a criação posterior dos cursos de mestrado nas instituições acima citadas, 

onde foram e são formados profissionais que atuam em diversas IESs brasileiras, pode-se 

perceber a importância dessas escolas na formação do perfil da educação em 

Administração no país. 

Na década de 60, foram institucionalizados no Brasil a profissão e formação de 

administradores. A regulamentação da profissão se deu em 1965, através da Lei m. 4769 e 

delimitou o acesso ao mercado de trabalho nesta área a portadores de títulos de cursos 

superiores de Administração. No ano seguinte, foi fixado pelo Conselho Federal de 

Educação o curriculo mínimo no curso de Administração (UFF, 2000b). 

Devido a fatores como a regulamentação da profissão, a demanda desses profissionais e o 

baixo nível de investimento que a oferta de um curso de Administração requer, houve um 

crescimento intenso na quantidade de cursos superiores de Administração no país. Dados 

de 1999, expostos na Tabela 4, possibilitam uma visão da oferta destes cursos no Brasil. 
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Região 

Norte 
Nordeste 
Sudeste 
Sul 
Centro
Oeste 
Brasil 

TABELA 2 

PERCENTUAL DE CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO 

POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E REGIÃO GEOGRÁFICA 

Cursos de Dependência Administrativa 
Administracão 

/ 

Pública Particular 
N° % ~ % N° % 

33 4,30 11 33,33 22 66,67 
96 12,52 35 36,46 61 63,54 
396 51,63 53 13,38 343 86,62 
168 21,90 61 36,31 107 63,69 
74 9,65 13 17,57 61 82,43 

767 100,0 173 22,56 594 77,44 
Fonte: Seec/Inep/MEC apud Franco: 2000, 14. 

Com base nesses dados de 2000, que indicam a existência de 767 cursos de Administração 

no Brasil, é possível perceber que a maioria destes cursos é oferecida em instituições 

particulares da Região Sudeste. Acrescenta-se a este quadro o fato de que 353 destes, ou 

46% do total, estavam somente autorizados pelo MEC, ou seja, não tinham estrutura 

suficiente para serem reconhecidos. Grande parte também era oferecida em IESs que não 

se enquadram como universidades ou centros universitários (MEC, 1999). 

Para atuarem nas organizações da sociedade de hoje e do futuro, os administradores 

formados por essas instituições precisam estar cientes de vários aspectos do exercício de 

sua profissão, dentre os quais destaca-se o caráter contingencial de sua atuação, a 

concentração de esforços muito além dos lucros empresariais e a orientação das atividades 

para o beneficio a curto e em longo prazo. 
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Um indício disso é o destaque hoje para o que se denomina empresa-cidadã: organização 

que tem participação ativa nos assuntos da comunidade e da sociedade na qual está 

inserida. Este tipo de empresa é constituída por profissionais-cidadãos. Este fato é 

conseqüência da referida ampliação dos horizontes, através da qual pode-se olhar bem 

além dos limites da produção e do consumo, como afirmou Carlos Pousa: 

"O lucro é uma obrigação da gestão eficiente, sua maxlmlzação é 
imperativa, contudo, novas restrições são impostas: defesa do meio 
ambiente, prestação de contas e transparência dos atos, responsabilidade 
com os desequilíbrios microeconômicos e, acima de tudo, defesa de 
valores e posturas éticas" (Pousa, 2000: 18). 

O Relatório Síntese do Exame Nacional de Cursos (Provão) de 1999, contém um resumo 

das expectativas da sociedade em relação ao perfil dos egressos dos cursos superiores de 

Administração: 

"a) intemalização de valores de responsabilidade social, justiça e ética 
profissional; 
b) formação humanística e visão global que o habilite a compreender o 
meio social, político, econômico e cultural onde está inserido e a tomar 
decisões em um mundo diversificado e interdependente; 
c) formação técnica e científica para atuar na administração das 
organizações, além de desenvolver atividades específicas da prática 
profissional; 
d) competência para empreender, analisando cntIcamente as 
organizações e antecipando e promovendo suas transformações; 
e) capacidade de atuar em equipes interdisciplinares; 
t) capacidade de compreensão da necessidade 
aperfeiçoamento profissional e do desenvolvimento da 
(MEC, 1999). 

do contínuo 
autoconfiança" 

Desse modo, nota-se que dentre várias habilidades e atitudes, é necessário que este 

profissional tenha capacidade de compreender, através de uma visão sistêmica, o contexto 
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onde está inserido e ter consciência de suas responsabilidades individuais e sociais e, 

conseqüentemente, da responsabilidade da organização onde atua. 

Através da consciência sobre essas características, é possível afirmar que somente com a 

adoção de metodologias de educação apropriadas, diferentes das habitualmente praticadas, 

é que haverá a formação do administrador desejado pela sociedade. Para a formação de 

"profissionais-cidadãos", o instrumento primordial é o manejo e produção de 

conhecimento, pois este é a base da cidadania (Demo, 1996). Como o conhecimento é o 

cerne da educação, as instituições educacionais estarão realizando com mais eficiência 

seus objetivos ao serem capazes de estabelecer uma estreita aliança no avanço dos dois. 

"Daí a eXlgencia de revisar, radicalmente, a proposta educativa, em 
termos instrumentais, direcionando-a para o compromisso construtivo. 
Universidade para apenas repassar conhecimento, geralmente como 'café 
requentado', é algo totalmente arcaico, para não dizer investimento no 
atraso. A aula não pode mais ser a definição do professor, mas a 
pesquisa, entendida como princípio científico e educativo, ou seja, como 
expediente para gerar ciência e promover o questionamento crítico e 
criativo" (Demo, 1996: 15). 

Porém, comparativamente a outros países, o Brasil não tem tradição de pesquisas intensas 

nesta área das ciências sociais. Este fato está relacionado à importação intensa de 

conhecimento administrativo gerado em outros países, que muitas vezes é inadequado à 

nossa realidade devido a origem em ambientes com cultura e estágios de desenvolvimento 

diferentes. Isso favorece um gradual atraso na evolução da consciência sobre 

peculiaridades da administração tipicamente brasileira. Este pode ser considerado um 

indício do aproveitamento inadequado do potencial das instituições de educação em 
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Administração na promoção do desenvolvimento social autônomo24 do país, que requer 

conhecimento e reflexão profundos e contínuos sobre as peculiaridades sociais brasileiras, e, 

conseqüentemente, uma crescente sintonia entre o conhecimento produzido e as demandas 

da sociedade. 

É necessário que as instituições responsáveis pelo estudo e o avanço da Administração no 

Brasil estejam em constante sintonia com as mudanças que ocorrem na sociedade 

brasileira a fim de formar profissionais atualizados e promover o desenvolvimento de 

conhecimentos orientados às particularidades da sustentabilidade do progresso de nosso 

país. 

Como já explorado em capítulo anterior, a extensão é o canal que pode ser utilizado para 

uma maior integração e uma efetiva interação de instituições educacionais com a 

comunidade onde estão inseridas. Um de seus objetivos é facilitar a percepção dos 

pesquisadores e educadores sobre as necessidades de conhecimento da sociedade 

(Thiollent, 2000; Souza, 1984), fazendo também com que a elaboração e difusão do 

produto dessas instituições não fiquem restritas somente àquele grupo de indivíduos que 

compõem a comunidade universitária. Assim, o "ensino, pesquisa e extensão identificam

se no propósito de fazer cumprir o compromisso social da universidade e se articulam nas 

ações que levam à produção do conhecimento, cujo ponto de partida e de chegada é um só: 

a comunidade" (Carvalho apud Vila Bela, 1990: 55). 

24 Esse termo é aqui utilizado no sentido adotado por Darcy Ribeiro ( 1969). 
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Nesse sentido, se o objetivo do avanço do conhecimento e da educação de administradores 

é a transfonnação da realidade, é extremamente urgente a prática da pesquisa associada 

com a extensão e o ensino. Primeiramente, porque o progresso do conhecimento 

administrativo deve ser baseado nos vários aspectos do cenário real, que sempre é mais 

plural e complexo do que o já representado em teorias - sempre provisórias e parciais. 

Aliado a isso está o fato de que uma verdadeira educação para o mundo deve trabalhar o 

ser humano como um todo - o que só é possível através de experiências diversas das 

comumente desenvolvidas em sala de aula. Com a prática da extensão, benefícios também 

são gerados para a qualidade de vida da comunidade com a qual se interage, na medida em 

que essa ação contribua para o seu desenvolvimento autônomo. 

"O desafio específico será como sair da postura reprodutiva surrada, 
marcada principalmente pela aula repetitiva feita só para repetir, com o 
propósito de induzir o aluno a construir conhecimento, como tarefa mais 
cotidiana. Nesta propedêutica está também a descoberta da tarefa 
educativa da metodologia científica, à medida que faz parte integrante do 
processo fonnativo básico das pessoas, sobretudo na universidade. A 
universidade voltará a ser importante, tanto quanto souber ocupar este 
espaço insubstituível da construção do conhecimento" (Demo, 1996: 10). 

Assim, é necessário 

"( ... ) que as universidades promovam condições de revitalização do 
ensino através da extensão, capazes de fonnar profissionais críticos, 
competentes, transfonnadores e que intervenham sobre a realidade" 
(FNPRE in Nogueira, 2000: 70). 
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Uma adequada prática extensionista, que promova uma comunicação dialógica entre as 

IESs e as comunidades, pode contribuir para a revitalização do ensino, pois, em relação a 

aspectos institucionais e científicos, destacam-se como vantagens de uma adequada prática 

extensionista: uma realimentação mais freqüente dos currículos e conteúdos programáticos 

ofertados nos diferentes cursos, uma maior integração entre disciplinas e cursos, o 

constante questionamento das teorias vigentes e a conseqüente transformação gradativa 

das mesmas em direção à uma maior adaptabilidade às várias nuanças da realidade. 

Em um país onde a desigualdade social e econômica representa um grande bloqueio para o 

alcance de uma melhor qualidade de vida para a maioria dos seus habitantes25
, a atenção 

à internalização dos valores de responsabilidade social pelos administradores toma-se 

extremamente relevante. Essa tarefa encontra-se diretamente relacionada ao 

desenvolvimento da solidariedade, como afirmado por Camdessus (1999) ao discorrer 

sobre valores que serão a base das transformações sociais exigidas: 

"Destes valores menCIOnareI três, muito relacionados entre si: 
responsabilidade, solidariedade e espírito cívico. ( ... ) Solidariedade 
porque indubitavelmente o avanço na luta contra a pobreza exige um 
esforço internacional de grande envergadura, empreendido com espírito 
solidário" (Camdessus apud Assmann e Mo Sung, 2000: 53) 

Porém, na sociedade ocidental há atualmente uma grande dificuldade de desenvolvimento 

e prevalência desses valores, pois há a predominância do materialismo, individualismo e 

do espírito de competição - causas e conseqüências de uma séria crise de percepção, cuja 

25 "A diminuição da desigualdade social e a integração social dos atualmente excluídos/as passou a ser 
considerado pelo BID e por outros organismos como uma exigência para o crescimento econômico 
sustentado e para a manutenção do tecido social. O que antes era considerado uma mera exigência ética, 
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mais preocupante característica é a miopia em relação à interdependência de indivíduos e 

grupos. Assim, 

"Para muitos é estranha a idéia de que a interdependência é um fato. A 
forma como a nossa vida transcorre no dia-a-dia nos leva a pensarmos 
que somos indivíduos ou grupos sociais autônomos e independentes. O 
que se passa com os/as outros/as não nos atinge e nem tem a ver conosco. 
E o que nós fazemos não tem a ver com a vida das outras pessoas. Isto é, 
a própria noção de interdependência de todas as pessoas na sociedade 
não faz parte do cotidiano de uma boa parte da população" (Assmann e 
Mo Sung, 2000: 77). 

Nesse sentido, somente ter conhecimento sobre responsabilidade social não é suficiente 

para provocar mudanças. É preciso que se efetive um comportamento socialmente 

responsável. Para isso, a educação deve contribuir no sentido de estimular a sensibilização 

do estudante, e futuro profissional, através de atividades que ultrapassem a ordinária 

transmissão de conhecimentos pois, segundo Assmann e Mo Sung (2000): 

"A percepção do sofrimento doia outro/a, em particular dos/as 
excluídos/as, não é, contudo, uma questão meramente teórica. Não basta 
o conhecimento da teoria dos sistemas abertos e/ou as teorias da 
complexidade para que ocorra a sensibilidade solidária. Pois um 
conhecimento meramente teórico, racional, não é suficiente para gerar 
uma postura existencial desse tipo" (ibid: 100). 

Ainda segundo Assmann e Mo Sung, 2000, é possível notar-se a tendência à 

"( ... ) valorização da sensibilidade como conhecimento. Sensibilidade no 
sentido de experiências fisicas da visão, audição e tato. A relativização 
da nossa capacidade racional e das nossas teorias racionais deve vir 

começa a ser visto agora como uma exigência sistêmica, isto é, necessária para uma reprodução e 
desenvolvimento do próprio sistema" (Assmann e Mo Sung, 2000:55). 
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acompanhada da valorização das nossas experiências sensitivas, do nosso 
contato visual ou fisico com as pessoas, que são sempre realidades mais 
complexas e portadoras de mistérios que transcendem a nossa capacidade 
racional. Também é preciso valorizar a sensibilidade no sentido de 
'sensibilidade humana', a capacidade de sentir a empatia e a compaixão, 
de se deixar tocar pelas vidas, sofrimentos e alegrias, esperanças e 
desejos das outras pessoas" (ibid: 98). 

Essa sensibilização, e uma possível atitude responsável socialmente, tem o poder de 

influenciar a construção do conhecimento administrativo e as escolhas profissionais dos 

estudantes em direção a uma inclusão de fatores além dos econômicos e de curto prazo em 

suas decisões. 

Nesse sentido, no âmbito individual e social, a prática extensionista tem o potencial de 

possibilitar o desenvolvimento de uma visão mais holística pelos envolvidos nas ações, e, 

no tocante aos valores, é possível alavancar o fortalecimento do compromisso com a 

sociedade para que haja a valorização do sentimento comunitário, das diferenças e da 

conscientização de grupos e indivíduos em relação ao potencial que possuem para o seu 

autodesenvolvimento. A atuação junto as comunidades locais é um dos meios mais efetivos 

para o combate aos problemas que a sociedade enfrenta, pois tem a possibilidade de trabalhar 

diretamente com os valores dos indivíduos, recuperando, por exemplo, o espírito de 

solidariedade e a coesão social (Ribeiro, 1969; Buber, 1987). 

Os tipos mais eficientes de experiências extensionistas envolvem o contato direto entre 

vários atores sociais - professores, estudantes, técnicos e demais integrantes da 

comunidade onde a universidade está inserida - em uma práxis que implica em diálogos 

realimentadores dos diversos mundos envolvidos (Reis, 1992). Nestes casos, a prática 
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extensionista trabalha diversas dimensões individuais e interpessoais que senam 

dificilmente atingidas em atividades limitadas à teoria e à sala de aula: 

"O envolvimento social incluiu componentes psicológicos (declarações 
de 'realização e satisfação' dos alunos), emocionais (docentes, alunos e 
população fizeram depoimentos com lágrimas e fortes manifestações de 
sentimentos), de atuação empírica (as obras realizadas e as mudanças de 
condições das favelas foram visíveis), etc." (Botomé, 1996: 46). 

Para a comunidade universitária, esse é um dos grandes beneficios da realização de uma 

adequada prática extensionista. Projetos bem elaborados podem representar verdadeiras 

experiências de "sensibilidade solidária". Este termo foi utilizado por Assmann e Mo Sung 

(2000) para expressar uma atitude necessária ao desenvolvimento de uma sociedade na 

qual prevalecem grandes desigualdades sociais e a conseqüente existência de dois 

universos totalmente diferentes - fenômeno que recebeu a denominação Belíndia26
. Essa 

sensibilidade solidária é uma atitude que vai além da simples solidariedade: 

"A solidariedade que nasce do reconhecimento da interdependência dos 
membros de um mesmo sistema não dá conta desse tipo de solidariedade 
para com os/as que estão 'dentro e fora' do sistema, para com os/as cujas 
mortes e sofrimentos alteram muito pouco ou quase nada nas nossas 
vidas imediatas. Para esse tipo de relação é preciso antes de mais nada 
(sic) uma 'sensibilidade solidária'. A palavra sensibilidade quer mostrar 
que a solidariedade como ato ético-subjetivo radical só acontece quando 
entram em jogo os "sentidos", como a percepção empática do sofrimento 
e angústia dos/as outros/as. O ver e o ouvir, alterando a sensibilidade da 
nossa pele. Ao mesmo tempo, a sensibilidade é a condição a priori para 
que o/a outro/a possa irromper no meu mundo como outro/a" (Assman e 
Mo Sung, 2000: 98). 

26 Termo criado nos anos 70 pelo economista Edmar Bacha, para definir um país onde convivem a riqueza 
belga e a miséria indiana (Mendonça, 2002). 
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Outro beneficio da interação com a comunidade exterior no processo educacional está 

relacionado ao potencial de se estimular a constante dúvida, beneficiando o progresso do 

conhecimento, pois 

"A primeira condição epistemológica é que haja lugar para dúvidas na 
nossa maneira de conhecer a realidade. Sem duvidar das nossas certezas 
culturais e dos rótulos sociais que estamos acostumados a usar para 
classificar as pessoas, não há possibilidade para um novo tipo de 
percepção das pessoas e do mundo. Isso significa que uma educação que 
dê lugar e considere positivamente as dúvidas é um passo fundamental. 
Não somente a dúvida de quem aprende e de quem ensina, mas a dúvida 
e a incerteza como uma parte integrante do fazer ciência, do conhecer a 
realidade. Rejeitar a idéia arcaica da ciência como um conjunto de 
verdades que vão se acumulando e assumir uma concepção mais 
adequada às últimas descobertas científicas, que mostram que as teorias 
científicas vão se sucedendo· ao longo da história e não passam de 
modelos explicativos parciais e sempre provisórios de determinados 
aspectos da realidade. Só assim estaremos realmente abertos/as ao novo" 
(Ibid:. 97-98). 

Assim, pode-se perceber que a experiência pedagógica que se constitui a realização do 

"ensino-pesquisa-extensão" gera conseqüências positivas em vários sentidos: ao estudante, 

o desenvolvimento pessoal e profissional através do conhecimento critico da realidade, 

experiência prática, treinamento interdisciplinar e interprofissional, sensibilização social, 

estímulo à motivação e flexibilidade; à universidade, a oxigenação e o favorecimento da 

sua sintonia com as demandas reais da sociedade, o exercício de sua responsabilidade 

social e o seu fortalecimento como instituição perante a comunidade onde esta inserida; e à 

sociedade, o seu desenvolvimento e fortalecimento, através do avanço e aplicação de 

conhecimentos relativos à superação de seus principais problemas e à maior 

conscientização de seus cidadãos. 
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"Portanto, urge 'sujar as mãos', correlacionar teoria-prática, reflexão
ação-reflexão. Alimentar a teoria com a prática e a prática com a teoria. 
E, sobretudo, submeter à avaliação da população o que a universidade 
está pensando e fazendo acontecer" (Reis, 1992: 72). 
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2a PARTE: O ESTUDO DE CASO 
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5. METODOLOGIA DA PESQUISA 

"Qualquer acontecimento que tenha como palco o ambiente 
organizacional está incluído dentre o extenso rol dos objetos da 
Administração. Merece, por isso, ser conhecido pelo administrador, não 
de modo vulgar, como qualquer leigo o faria, mas de forma científica, 
como se espera dos profissionais competentes" (Seráfico, 1996: 23). 

Em sintonia com esta afirmação de Seráfico, esta investigação buscou utilizar métodos 

adequados ao campo das ciências sociais visando evitar influências indesejadas ao estudo, 

as quais poderiam conduzir a pesquisadora à uma percepção incorreta ou viciada do objeto 

de análise. Para tanto, foi necessário escolher-se criteriosamente - com a ajuda de autores 

como o próprio Seráfico (1996), Lakatos e Marconi (1991), Dencker e Da Viá (2001) e 

Minayo (1994 e 1999) - os métodos e técnicas a serem utilizados na coleta, processamento, 

análise e interpretação dos dados. 

Orientando-se objetivamente à análise de um problema apresentado em uma situação real, 

esta pesquisa caracteriza-se como sendo do tipo aplicada (Seráfico, 1996). Para tanto, foi 

necessária a obtenção de uma compreensão peculiar sobre aspectos de um momento que 

está sendo vivido pela instituição investigada. Este fato demandou a adoção da 

metodologia de estudo de caso, no qual o objeto estudado é tratado como uma 

representação singular da realidade multi dimensional e historicamente situada. Apesar de 

sua limitação relativa à dificuldade de generalizações dos resultados da análise, há a 

possibilidade de seu produto tomar-se referência para construções teóricas posteriores. 
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"O estudo de caso não é uma técnica específica, mas uma análise 
holística, a mais completa possível, que considera a unidade social 
estudada como um todo, seja um indivíduo, uma família, uma instituição 
ou uma comunidade, com o objetivo de compreendê-los em seus próprios 
termos. O estudo de caso reúne o maior número de informações 
detalhadas, por meio de diferentes técnicas, com o objetivo de apreender 
a totalidade de uma situação e descrever a complexidade de um caso 
complexo. Através de um estudo profundo e exaustivo em um objeto 
delimitado, o estudo de caso possibilita a penetração na realidade social, 
não conseguida pela análise estatística" (Goldenberg, 2001: 33-34). 

Com base nessa metodologia, foram obtidas informações de diversas fontes, com o 

objetivo de representar os diferentes, às vezes conflitantes, pontos de vista presentes na 

situação social. Para tanto, foram utilizados dados objetivos e subjetivos, na medida em 

que houve a coleta, junto a fontes primárias e secundárias27
, de características objetivas da 

estruturação da extensão universitária da Faculdade de Administração da UFF e também 

relatos sobre a percepção de determinados grupos em relação a este processo. 

Este estudo foi realizado em três fases, superpostas em diversos momentos: a pnmeua, 

aberta ou exploratória; a segunda, mais metódica em termos de coleta de dados no campo; 

e a terceira, constituída pela análise e interpretação sistemática dos dados. É com base 

nestas fases que a seguir é realizada a descrição dos passos desta pesquisa. 

27 As fontes utilizadas caracterizam os dados como primários - quando são obtidos especificamente para a 
pesquisa que está sendo realizada junto a pessoas e documentos - e secundários - quando provenientes de 
jornais, livros, revistas, entre outros exemplos de publicações e intermediários. 
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5.1. FASE EXPLORATÓRIA 

o presente trabalho foi desenvolvido paulatinamente através do lançamento de feixes de 

luz em um ambiente até então obscuro para a pesquisadora. O primeiro passo neste sentido 

foi dado com a conscientização de qual era o objeto de desejo e curiosidade: a relação entre 

instituições de educação superior em Administração e as comunidades onde as mesmas 

estão inseridas. 

Como a abrangência do tema é vasta, o próximo desafio constituiu-se em delimitar uma 

questão a ser respondida, tendo como fundamento critérios como originalidade, viabilidade 

e relevância para o avanço da Administração. Com base em um esboço da mesma e 

objetivando explorar aspectos dessa relação, foi iniciada uma intensa investigação 

bibliográfica e telematizada do tema. Também foi realizada uma pesquisa de campo 

exploratória, através da utilização de entrevistas semi-estruturadas com profissionais de 

Instituições de Ensino Superior (IESs). 

Neste estudo foram utilizados o método histórico e monográfico, pois houve a investigação 

das raízes do fenômeno abordado e uma limitação da pesquisa a um determinado aspecto 

do tema, analisando-o com base em diversas variáveis a fim de assegurar que a 

investigação alcançasse um plano localizado além do superficial. Um recuo histórico 

mostrou-se necessário, pois muito do que é realizado atualmente na prática extensionista 

das universidades foi moldado pelo trajeto percorrido anteriormente neste campo. 
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Com base nas infonnações continuamente obtidas e com a consciência de que o 

procedimento de pesquisa envolvia o delineamento e análise do fenômeno com base em 

critérios predominantemente qualitativos, o processo de coleta de dados foi iniciado, como 

descrito a seguir. 

5.2. COLETA DE DADOS 

Essa fase consiste da absorção de infonnações relativas ao ator social estudado orientada 

pelas dimensões de análise definidas na fase exploratória. Para tanto, foram utilizadas 

entrevistas semi-estruturadas, individuais e coletivas. Também houve um esforço de 

abertura a indícios infonnais que pudessem enriquecer o estudo. 

Essa fase foi concentrada no período de um mês (outubro 2001), com um contato intensivo 

com a instituição analisada. Foi adotado como pressuposto o fato de que somente 

declarações fonnais e escritas presentes em documentos não seriam suficientes para a 

análise desejada. Neste sentido, através do contato com alguns integrantes da organização e 

a obtenção de seus relatos foi possível alcançar infonnações não explícitas e enriquecer a 

análise. 

A escolha dos entrevistados foi orientada pela natureza do problema e pela inserção social 

dos infonnantes. Por exemplo, a decisão de entrevistar principalmente os docentes do 

quadro pennanente deveu-se à fonna mais complexa e duradoura da relação destes com a 

instituição investigada. Também foram entrevistados docentes que ocupam e ocuparam 
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posições de direção no Departamento e na UFF, os quais têm uma maior probabilidade de 

conhecer os meandros da administração da organização. Já os estudantes que participaram 

das entrevistas foram escolhidos com base no tempo em que já estavam realizando seus 

estudos pela instituição em foco. 

Assim, foram selecionados representantes de professores, funcionários administrativos e 

estudantes. Do total de 21 professores do quadro permanente e de 13 substitutos, foram 

entrevistados 17 e 4, respectivamente. Entrevistas específicas também foram realizadas 

com 8 funcionários que ocupam cargos de administração, dentre os quais alguns também 

docentes: 

• Três ocupam atualmente posições de chefia na Faculdade de Administração e 

Ciências Contábeis, 

• Um atua como coordenador na Pró-Reitoria de Extensão, 

• Dois atuam na Assessoria de Extensão do Centro de Estudos Sociais e 

• Dois são funcionários técnico-administrativos do Departamento28
. 

Informações também foram coletadas junto aos estudantes, que, no Departamento, 

totalizam aproximadamente 1.000. Por meio de entrevistas coletivas semi-estruturadas, 

baseadas na técnica de grupo de foco, foram obtidos relatos de 14 estudantes, a maioria 

cursa os últimos períodos da graduação. 
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A entrevista foi o tipo de instrumento de coleta de dados adequado a este estudo, pois abriu 

possibilidades como a certa obtenção das infonnações e a captação de indícios infonnais 

de sentimentos dos infonnantes29
. Foi reconhecida a importância de uma atenção especial 

em certos aspectos das entrevistas como o risco de influência nas respostas dos infonnantes 

e de intimidação com a presença da entrevistadora. Estes riscos foram reduzidos com ações 

como a adoção de um adequado roteiro de entrevista e a utilização de gravador durante a 

entrevista. Antes do início de cada entrevista, os entrevistados eram questionados sobre a 

possibilidade do uso do gravador e, como a maioria dos entrevistados autorizou o uso deste 

instrumento, registros colóquios foram feitos em gravações magnéticas, totalizando com 19 

horas de gravação. 

Para a construção do roteiro de entrevista, os tipos de infonnação desejada foram definidos 

previamente. Porém, a fim de direcionar as respostas, mas não limitá-las, foram elaboradas 

entrevistas semi-estruturadas constituídas por um misto de perguntas abertas e fechadas. 

Isso proporcionou o enriquecimento dos dados obtidos ao instigar o direcionamento do 

olhar para aspectos antes não considerados (Dencker e Da Viá, 2001). 

Confonne Pardinas, "o pesquisador deve estar seguro de que a pergunta ou questão é 

necessária à investigação; se requer ou não o apoio de outras perguntas; se os entrevistados 

têm a infonnação necessária para responder à pergunta" (Pardinas apud Lakatos e 

Marconi, 1991: 21 O) . Neste caso, a pesquisadora não tinha certeza se os entrevistados 

28 Para uma melhor compreensão da relação hierárquica entre as unidades da UFF aqui citadas, favor 
consultar o organograma presente no Anexo 1 desse trabalho. 
29 Para obter mais informações sobre as vantagens das entrevistas como instrumento de coleta de dados, 
consultar Seráfico, 1996. 
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teriam as respostas para todas as perguntas, mas o fato de não as possuírem era um 

indicador para se avaliar o fenômeno em foco. 

Também, de acordo com Dencker e Da Viá (2001), foi realizado um rascunho dos 

instrumentos, seguido de revisão e um pré-teste, aplicado em uma amostra reduzida. Uma 

nova revisão foi necessária em função das impressões obtidas no pré-teste, que forneceram 

indicações sobre as melhores formas de abordagem. 

Uma das sugestões importantes para a elaboração dos instrumentos foi advinda de Lakatos 

e Marconi (1991) que alertam para a seqüência de questões a serem abordadas, indicando a 

"técnica do funil". Assim, com o objetivo de não provocar insegurança no pesquisado, o 

início dos instrumentos era constituído de perguntas gerais que, no decorrer do 

instrumento, tomaram-se mais específicas. Da mesma forma, houve a tentativa de levar o 

informante gradualmente de um quadro de referências a outro, a fim de se facilitar a 

compressão e, conseqüentemente, as respostas. 

5.3. ANÁLISE DOS DADOS 

Segundo os procedimentos adotados, este trabalho caracteriza-se predominantemente como 

uma pesquisa qualitativa descritiva, pois a análise pretendida foi realizada através da 

designação e observação de uma diversidade de relações que caracterizam o fenômeno, 

considerando variáveis quantitativas e qualitativas (Dencker e Da Viá: 2001). 

116 



A análise dos dados colhidos deu-se com base em correlações percebidas entre dimensões, 

variáveis e indicadores identificados no fenômeno. As dimensões são aspectos gerais 

escolhidos para orientar a pesquisa. Dentro dessas, foram identificadas variáveis, que são 

conceitos ou noções cuja definição pode ser realizada em três níveis: nominal, real e 

operacional (Dencker e Da Viá, 2001). 

o primeiro nível abrange os aspectos teóricos ou abstratos da variável, sua conceituação 

dentro de um quadro teórico definido. O segundo refere-se ao relato das qualidades das 

características identificáveis da variável. Já no terceiro nível, o operacional, os atributos 

empíricos, ou indicadores, são delineados de forma que possam ser observados e 

analisados. 

Os indicadores constituem-se em "medidas de variáveis, de natureza quantitativa ou 

qualitativa, que refletem a situação, as tendências ou mudanças ocorridas com relação a 

determinado fenômeno, quer isoladamente como em função do sistema a que pertença" 

(Barbisan, 2000: 56). 

Tendo como prisma o olhar sinérgico de vários autores sobre o tema, para a observação 

dos indicadores do fenômeno em foco foram exploradas algumas de suas características 

pertinentes à análise e à percepção de indivíduos sobre as mesmas. 

Para o alcance de uma melhor compreensão, a interpretação dos dados obtidos foi realizada 

com base na intenção de situar a fala dos atores sociais no contexto. Assim, a conjuntura 

onde o grupo estudado está inserido foi explorada. Também foram levantadas as condições 
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cotidianas e as estruturas a elas subjacentes. Estes são alguns fatores que compõem um 

suporte para a busca do sentido e causas das visões de mundo dos atores sociais 

consultados, conforme abordado por Minayo: 

"A partir daí, busca entender porque o sujeito da fala acredita em 
determinada situação social, valoriza determinadas normas e atribui 
determinadas ações ou responsabilidades a certos atores sociais. Em 
resumo, busca entender porque o autor do texto o apresenta dessa forma 
e não de outra" (Minayo, 1999: 222). 

É importante ressaltar que há várias limitações intrínsecas a qualquer pesquisa. Dentre 

estas merece destaque a referente ao recorte da realidade realizado, já que, para isso, é 

necessário limitar a observação das variáveis intervenientes no processo. Assim, há um 

nível de isolamento de um sistema social aberto do seu contexto, o que já o descaracteriza. 

Também, por ser uma análise temporal, é um retrato de uma situação que está em constante 

mutação e, por isso mesmo, está sujeito a uma inevitável defasagem. Mascarenhas vai ao 

encontro deste pensamento quando afirma que "no exato momento em que 

descontextualizamos uma situação, ela morre. E, quando a reammamos, nunca maIS 

reencontra o seu lugar no universo concreto em mutação" (2001)30. 

Finalizando a descrição da metodologia da pesquisa, é importante considerar o que Minayo 

já alertou: "o que descrevemos ou falamos sobre o trabalho de investigação, geralmente é 

uma 'lógica reconstruída' que se distancia da 'lógica em uso' no decorrer do trabalho" 

(1999:229). 

30 Citação realizada a partir de um documento em formato eletrônico disponível na Internet, portanto, sem 
indicação de número de página. 
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6. A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Para que fosse possível explorar as bases organizacionais estruturadas para o suporte da 

prática extensionista em uma instituição de educação superior em Administração, foi 

necessária a realização de um estudo de caso. Com base em critérios já expostos na 

introdução deste trabalho, a instituição escolhida foi a Faculdade de Administração da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Como será percebido nas próximas páginas, esse Departamento não realiza uma exemplar 

prática extensionista. É possível afirmar que não há características que destaquem essa 

instituição de outras escolas de administração, exceto pelo fato de fazer parte de uma 

Universidade Federal. É justamente sua "aparente normalidade" em relação à formação de 

administradores e sua problemática no âmbito da realização extensionista que formam as 

bases da riqueza desse estudo. 

A partir daqui, começa o relato da exploração de alguns aspectos organizacionais da 

Faculdade de Administração da UFF. Uma divisão didática desta exposição foi realizada 

para possibilitar uma adequada compreensão do fenômeno em foco. Assim, primeiramente 

é apresentado um perfil da UFF e de sua extensão. Logo depois, a abordagem é 

concentrada na Faculdade de Administração da UFF e na sua atuação extensionista. Em 

seguida, o foco desta investigação, a base organizacional disponibilizada neste 
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Departamento para o desenvolvimento da extensão, é explorada. Um capítulo à parte, 

capítulo 8, foi destinado à síntese analítica do caso, e às sugestões elaboradas com base nas 

informações coletadas em campo durante a pesquisa e no referencial teórico utilizado. 

6.1. UM PERFIL DA UFF E DE SUA EXTENSÃO 

Decorrente da reunião de CInCO faculdades federais, três escolas estaduais e duas 

faculdades particulares que foram federalizadas e incorporadas em 1961 a Universidade 

Federal Fluminense (UFF) foi criada em 1960 no município de Niterói, com a 

denominação de Universidade Federal do Estado Rio de Janeiro. Seus primeiros cursos 

foram herdados das instituições preexistentes e abrangiam ciências diversas como 

Medicina, Odontologia, Medicina Veterinária, Serviço Social, Engenharia, Filosofia e 

Ciências Econômicas. 

"A UFF é uma entidade autárquica, de regime especial, com autonomia 
didático-científica, administrativa, disciplinar, econômica e financeira, 
exercidas na forma do seu Estatuto, aprovado pelo Conselho Federal de 
Educação, Parecer 02/83 e homologado pela Portaria Ministerial n. 177 
de desenvolvimento de Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão" 
(Souza, 2001: 15). 

A sua criação através da incorporação de instituições pré-existentes fez com que suas 

unidades fossem descentralizadas geograficamente, característica que permanece até hoje. 

Em Niterói, a Universidade tem sua sede e quatro campi - Valonguinho, Praia Vermelha, 

do Gragoatá e Ciências Médicas. Como cumprimento à proposta de interiorização, a UFF 

também está presente em doze municípios do Estado do Rio de Janeiro: Iguaba Grande, 
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Macaé, Campos, Bom Jesus do Itabapoana, ltaperuna, Miracema, Santo Antônio de Pádua, 

Cachoeiras de Macacu, Barra do Piraí, Volta Redonda, Angra dos Reis e Nova Iguaçu. 

Além disso, conta com um campus avançado em Oriximiná/P A, denominado Unidade 

Avançada José Verissimo. 

Com base em dados de 2000, é possível ter a dimensão da grandeza dessa Universidade. A 

UFF tem em seu quadro docente aproximadamente 731 doutores, 974 mestres, 336 

especialistas, 393 graduados e 53 docentes no ensino médio e técnico-agrícola. Seu corpo 

técnico-administrativo é composto por 4.557 servidores e seu corpo discente por 21.355 

alunos (UFF, 2002). 

Como início da sua política de extensão, na década de 70, a UFF participou diretamente do 

CRUT AC e do Projeto Rondon, com o envolvimento de docentes e discentes dos mais 

variados cursos. A extensão foi institucionalizada na UFF em 1972, com a criação da 

Unidade Avançada José Veríssimo, no Pará, e da Assessoria Especial de Divulgação, 

Difusão Cultural e Assistência ao Estudante, que ficou responsável pela coordenação das 

atividades extensionistas e das unidades avançadas. 

Na pnmeua década da extensão na UFF, destaca-se o início do estabelecimento de 

diversos convênios com organizações como fundações, institutos e entidades 

governamentais, dentre as quais pode-se citar as prefeituras, o CINCRUTAC, o 

FUNRURAL e a SUDAM. As áreas de saúde e educação sobressaíram-se na produção 

extensionista. Já nos anos 80, a Pró-Reitoria de Extensão (Proex) foi criada, em 1981, 
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juntamente com a de ensino e pesquisa. Para racionalizar, dar maior relevância e expandir 

suas atividades, a Pro ex organizou vários eventos internos sobre o tema. 

Com base na informação sobre as ações extensionistas desenvolvidas nessa Universidade 

no último decênio, percebe-se que essa época caracterizou-se por um grande impulso na 

conexão com a comunidade. Várias providências incitaram este salto, dentre as quais 

destaca-se o estímulo à participação discente nas atividades extensionistas através da 

institucionalização do Programa de Bolsas de Extensão, com dotação orçamentária própria 

garantida pela Instituição. A normatização e regulamentação da extensão - modernizando 

e divulgando os padrões de elaboração de programas e projetos, relatórios e avaliações -

podem também ser citadas como base deste impulso. 

As conseqüências tomaram a forma de grupos, núcleos, programas, projetos e convênios 

implementados nos anos 90, como: o programa "Disciplinas de Extensão", regulamentado 

em 1993, que consiste na oferta de vagas não preenchidas pelos alunos dos cursos de 

graduação a alunos não regulares da UFF; o "UFF/Espaço Aberto", realizado durante 

quatro anos, que possibilitam a alunos de 2" grau visitas guiadas a diferentes cursos de 

graduação; e o "Cursos de Extensão de Férias", oferecendo à comunidade, desde 1992, 

cursos, oficinas e palestras no período de férias. Em 1996, iniciou-se a realização de um 

grande evento anual denominado "Semana de Extensão", que, segundo Souza, tem como 

objetivo: 

"( ... ) divulgar a produção acadêmica e perm1tIr a ampliação e o 
aprofundamento de reflexões relacionadas ao desenvolvimento de uma 
política Universitária extensionista de qualidade, de forma a buscar uma 
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estratégia para as necessidades emergentes em nossa sociedade" (Souza, 
2001: 75). 

Essas Semanas são elaboradas em tomo de temas que delineiam a realização de palestras, 

exposições e debates abertos à comunidade. O conjunto de temas já trabalhados inclui: 

"Articulação Universidade-Sociedade" (1996 e 1997), "Universidade Cidadã/Extensão 

Universitária e Desenvolvimento Regional" (1998), "Trabalho, Emprego e Desemprego" 

(1999), "Violência, Pobreza, Desigualdade - Estratégias para o Próximo Milênio" (2000) e 

"Ética - Para onde caminhamos?" (2001). 

Outro indício do desenvolvimento da extensão na UFF foi a fonnação, vinculada à Pro ex, 

de grupos e núcleos de estudo e trabalho que enfocam questões relativas a temas como 

meio ambiente, idosos e envelhecimento, peculiaridades da mulher e sua posição na 

sociedade, habitação e urbanização, e outros. 

Destaca-se nesse cenário do final da década de 90 a criação da Fundação Euclides da 

Cunha, organização de direito privado que atua em várias frentes a fim de fornecer suporte 

administrativo e financeiro para atividades de extensão e pesquisa da UFF - Universidade 

que foi uma das últimas Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) a ter uma fundação 

dessa natureza. Essas entidades são geralmente criadas com o intuito de agilizar "operações 

as quais, por força de lei, dentro das universidades e órgãos da administração direta, são 

vinculados a processos burocráticos bastante complexos" (Pombo, 2001). 

Essa Fundação vem buscando sua consolidação no âmbito universitário, procurando 

realizar um trabalho profissional de captação de recursos junto a órgãos que fomentam e 

123 



financiam pesquisas e projetos e através da prestação de serviços a organizações públicas e 

privadas. Com isso, está visando também financiar a realização de cursos e prestações de 

serviço gratuitas à comunidade. Todas as atividades de extensão autofinanciáveis, 

desenvolvidas por professores e unidades acadêmicas da Universidade, deverão ser 

registradas na Fundação a fim de serem legalizadas. Para que isso ocorra, há um longo 

processo a ser percorrido. Mas "a fundação está se estruturando para assumir esses 

encargos de tal maneira que o coordenador possa dedicar-se plenamente à pesquisa ou à 

extensão" (Pombo, 2000). 

Atualmente, há uma considerável estrutura da Universidade para servir ao público em geral 

que inclui, por exemplo, o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) , o Cine-Arte 

UFF, filmoteca, teatro, galeria de arte e salas de vídeo. Vários projetos e programas 

também têm sido desenvolvidos como canais de abertura à comunidade externa. Por não 

ser o foco deste trabalho, não será analisada aqui a qualidade dos mesmos, mas é 

importante citá-los para proporcionar uma visão da amplitude da organização extensionista 

realizada por várias unidades acadêmicas: 

• Farmácia Universitária, 
• Policlínica Veterinária, 
• Serviço odontológico (Faculdade de Odontologia), 
• Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), 
• Centro de Assistência Jurídica (CAmFF), 
• Creche UFF 
• Creche Comunitária Rosalda Paim, 
• Núcleo de Pesquisas Sociais Aplicadas, Informações e Políticas Públicas - DATA-

UFF, 
• Centro de Apoio à Extensão - CAEX, 
• UFF - Espaço Avançado (atendimento a idosos), 
• Programa Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia (atendimento a idosos), 
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• CRIAA - Centro Regional Integrado de Atendimento a Adolescentes (Programa de 
Atendimento em Dependência Química), 

• Centro de Memória Fluminense (Centro de referência da História Fluminense), 
• Centro de Controle de Intoxicações, 
• Departamento de Difusão Cultural, 
• Programa de Direito da UFF - PRODUFF, 
• Grupo Interdisciplinar de Estudo e Tratamento do Alcoolismo e Outras Dependências, 
• Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos - NEPHU, 
• Incubadora de Empresas de Bases Tecnológicas (Escola de Engenharia), 
• Núcleo de Estudo, Inovação, Conhecimento e Trabalho - NEICT, 
• Núcleo Transdisciplinar de Estudos do Gênero - NUTEG 
• Empresas Juniores diversas (Souza, 2001). 

A Proex vem sendo o núcleo concatenador de esforços para o desenvolvimento da extensão 

na UFF. Seus componentes têm marcado presença em vários eventos promovidos pelo 

FNPRE, visando uma crescente sintonia com as diretrizes de desenvolvimento 

estabelecidas por este órgão. Atualmente, a Proex funciona com a seguinte estrutura: 

"a) Ao Pró-Reitor estão vinculados: 
• Assistente; 
• Secretaria Geral. 

b) Coordenadorias: 
• Coordenadoria de Articulação Universidade-Comunidade em 
Atividades de Educação e Ação Cultural - EXEC; 

- Subcoordenadoria em Atividades Educacionais e Ação Cultural. 
• Coordenadoria de Articulação Universidade-Comunidade em 
Atividades de Saúde e Assistência Social - EXAS 
- Subcoordenadoria em Atividades de Saúde e Assistência Social. 
• Coordenadoria de Articulação Universidade-Comunidade em 
Atividades de Meio Ambiente e Ciências Agrárias - EXAMA 
- Subcoordenadoria em Atividades Agrárias e Meio Ambiente. 

c) A Câmara Técnica é composta por: 
• Pró-Reitor; 
• Coordenadores da EXEC, EXAS e EXAMA; 
• Assessores de Extensão do CCM, CEG, CES e CTC3l 

31 CCM: Centro de Ciências Médicas; CEG: Centro de Estudos Gerais; CES: Centro de Estudos Sociais 
Aplicados e CTC: Centro Tecnológico. Para uma melhor compreensão das siglas e relação hierárquica entre 
as unidades da UFF aqui citadas, favor consultar o organograma presente no Anexo 2 deste trabalho. 
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d) Os setores que compõem a Proex são os seguintes: 
• Serviço de Apoio Administrativo - SAA; 
• Serviço de Apoio Orçamentário e Financeiro - SAOF; 
• Setor de Informática; 
• Comissões Permanentes: de Bolsas de Extensão e Semanas de 

Extensão"(Souza, 2001: 128-129). 

Através da Internet, é possível o acesso às páginas eletrônicas da UFF e da Proex32
, que 

contêm várias informações sobre as atividades de extensão desenvolvidas por suas diversas 

unidades acadêmicas. A Revista Farol, publicação da Proex que tem edição anual em 

forma de CD-ROM, também está disponível nessas páginas eletrônicas. Uma das riquezas 

do site consiste na possibilidade de acessar documentos que regulamentam a extensão na 

Universidade, incluindo diversos formulários utilizados pelos coordenadores das atividades 

e projetos. Deste modo, é facilitada a obtenção de informações sobre prazos, normas de 

apresentação de projetos, sistemas de avaliação, dentre outras. 

Nesse mesmo sUe encontra-se um resumo da compreensão da instituição acerca da 

Extensão: 

"Entende-se a Extensão Universitária como o 'processo educativo, 
cultural e científico que articula Ensino e Pesquisa e viabiliza a relação 
entre a Universidade e a Sociedade'. Cabe às Universidades, por meio da 
extensão, promover a troca de saberes acadêmico e popular por meio de 
cursos, eventos, prestação de serviços, assistência comunitária, 
consultoria, assessoria e outros" (UFF, 2001a). 

A extensão também está evidenciada no estatuto da Universidade, publicado no Diário 

Oficial em 05 de maio de 1983, como uma de suas finalidades: 

32 <http://www.uff.br.proex> 
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I. manter, desenvolver e aperfeiçoar o ensino nas unidades que a 
integram, bem como promover outras atividades necessárias à plena 
realização de seus objetivos; 
11. promover a pesquisa filosófica, científica e tecnológica, literária e 
artística; 
III. formar pessoal para o exercício das profissões liberais e técnico
científicas e de magistério, bem como para o desempenho de altas 
funções na vida pública e privada; 
IV. estender à comunidade, sob a forma de cursos e serviços especiais, as 
atividades de ensino e os resultados da pesquisa; 
V. cooperar com as entidades públicas e privadas na realização de 
trabalhos de pesquisa e serviços técnico-profissionais, visando ao 
desenvolvimento fluminense; 
VI. estimular os estudos relativos à formação moral e histórica da 
civilização brasileira, em todos os seus aspectos; 
VII. desenvolver o espírito universitário; e 
VIII. desenvolver harmoniosamente e aperfeiçoar em seus aspectos 
moral, intelectual e fisico a personalidade dos alunos" (UFF, 1984: 9-10). 

Como é possível perceber a segUIr, no mesmo estatuto, em sua passagem referente à 

organização didática, os cursos de extensão são evidenciados: 

"Na UFF serão ministrados os seguintes cursos: I. de graduação, abertos 
à matrícula de candidatos que hajam concluído o segundo grau ou 
equivalente e tenham sido classificados em concursos vestibular; 11. de 
pós-graduação, abertos à matricula de candidatos diplomados em curso 
de graduação que preencham as condições prescritas em cada caso; e 111. 
de extensão e outros, abertos a candidatos que satisfaçam os requisitos 
exigidos" (UFF, 1984: 25). 

Em seu regimento geral, o Capítulo IV, Art. 55 é dedicado aos modos como a 

Universidade pode realizar sua prática extensionista, como lê-se a seguir: 

"Os cursos, as atividades e os serviços de extensão serão fornecidos à 
comunidade, sob formas diversas de atendimento, inclusive pareceres ou 
consultas, realização de estudos, elaboração e orientação de projetos e 
participação de matérias científica, técnica, educacional, artística, 
cultural e assistencial" (UFF, 1984: 54). 

A estrutura organizacional da Universidade pode ser compreendida através de seu 

organograma, disponível à consulta no Anexo 1 deste trabalho. Os Departamentos 

127 



representam a menor fração da estrutura "para todos os efeitos de organização 

administrativa, didático-científica e de distribuição de pessoal" (UFF, 1984: 12) e aos 

mesmos é atribuída a prática indissociável do ensino, da pesquisa e da extensão, como 

evidenciado na seguinte passagem de seu estatuto: 

"Art. 14, § 10 - Os Departamentos serão dirigidos por um Chefe, com 
mandato de 2 (dois) anos, exercendo atividades indissociáveis de ensino, 
pesquisa e extensão. ( ... ) 
Art. 15 - Os Departamentos elaborarão seus planos de trabalho, 
atribuindo encargos de ensino, pesquisa e extensão, a seus professores, 
de forma a harmonizar os interesses do Departamento e as preocupações, 
científico-culturais dominantes do seu pessoal docente, e ministrarão 
isoladamente ou em conjunto as disciplinas necessárias à formação 
profissional nas áreas das respectivas especialidades" (UFF, 1984: 12). 

Como este estudo objetiva analisar a incorporação da extensão especificamente na 

Faculdade de Administração, as próximas páginas contêm percepções advindas do olhar da 

pesquisadora sobre este campo. 
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6.2. A FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DA UFF 

Sendo parte integrante da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (F ACC), 

juntamente com o Departamento de Ciências Contábeis, o Departamento de 

Administração, ou Faculdade de Administração como denominado neste estudo, é 

responsável por três cursos de graduação em Administração realizados em três municípios 

do Estado do Rio de Janeiro: Niterói, Macaé e Itaperuna. 

A F ACC faz parte do Centro de Estudos Sociais Aplicados (CES) que é constituído por 

outras unidades acadêmicas, como as listadas abaixo, com suas respectivas siglas 

administrativas: 

• Faculdade de Direito (ESD) 
Departamento de Serviço Público (SDB) 
Departamento de Direito Privado (SDV) 
Departamento de Processualística e Prática Forense (SSP) 

• Faculdade de Educação (ESSE) 
Departamento de Fundamentos Pedagógicos (SFP) 
Departamento de Teoria e Prática de Orientação Educacional e 
Vocacional (SOE) 
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Educação (SPU) 
Departamento de Sociedade, Educação e Conhecimento (SSE) 

• Escola de Serviço Social (ESS) 
Departamento de Serviço Social de Niterói (SSN) 
Coordenação do Curso de Graduação em Serviço Social (SGS) 
Departamento de Serviço Social de Campos (SSC) 
Núcleo Popular de Cultura (NPC) 

• Instituto de Ciências da Sociedade e de Desenvolvimento Regional 
(ESR) 

Departamento de Fundamentos de Ciências da Sociedade (SFC) 
• Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (EST) 

Departamento de Contabilidade (STC) 
Departamento de Administração (STA) 

• Faculdade de Economia (ESC) 
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o curso de graduação em Administração, iniciado em Niterói no ano de 1971, está 

regulamentado pela Resolução nO 64/76 do Conselho de Ensino e Pesquisa da UFF e teve 

seu Currículo Pleno alterado duas vezes, pela Resolução nO 32/83 e pela n° 54/92 do 

mesmo Conselho. Em Macaé e Itaperuna, este curso só começou suas atividades regulares 

em 1993. 

o atual currículo desse curso está estruturado para ser integralizado em 3.345 horas e 195 

créditos, distribuídos em um Ciclo Básico de 990 horas e 64 créditos e um Ciclo 

Profissional de 2.055 horas e 111 créditos. "A carga horária está distribuída em 2.160 horas 

de aulas teóricas, 360 horas de prática acadêmica, 315 horas de estágio supervisionado e 60 

horas de prática desportiva" (UFF, 1993: 1). Os estudantes completam o curso em uma 

média de cinco anos, seguindo o fluxograma de disciplinas encontrado no Anexo 3 deste 

trabalho. 

O Departamento tem hoje, 24 professores no seu quadro permanente e 13 substitutos. 

Porém, na realidade, conta 19 professores permanentes e 13 substitutos, devido a fatores 

como licenças e disponibilização de docentes para outras unidades. O contrato dos 

professores substitutos tem duração de um ano, podendo ser renovado por mais um ano33
. 

33 Foi recentemente aberto um concurso público para a contratação de professores para as universidades 
federais. Porém, serão selecionados para a Faculdade de Administração somente dois professores para 
complementarem o quadro permanente. 
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Há aproximadamente oito anos, o número de professores do seu quadro permanente era 

maior. Porém, a aposentadoria de vários professores, realizada devido à mudança nas 

regras de aposentadoria, e à não abertura de concurso público para a contratação de outros 

profissionais no mesmo regime, debilitou este conjunto. Este fato atingiu todo o sistema 

público de educação superior, como comentou Sleutjes: 

"As recentes aposentadorias precoces dos professores das Universidades 
Federais Brasileiras, que eram provavelmente os mais qualificados, 
serviram para qualificar e melhorar o padrão de ensino das universidades 
privadas. Consideramos que esta esteja sendo sem dúvida, uma perda 
lastimável para o sistema de Universidades Federais Brasileiras que 
investiu durante longos anos na capacitação docente e que na hora de 
colher os frutos deste investimento, transferiu-os de forma impensada 
para outro setor" (Sleutjes, 1997: 245). 

o Departamento também conta com o trabalho de docentes de outras unidades, como 

Matemática e Direito, que ministram disciplinas de suas áreas para o curso de 

Administração. Isso é uma prática comum em universidades, onde a estrutura manifesta-se 

como funcional e matricial, devido a designação de especialistas de departamentos 

funcionais específicos para trabalharem em cursos e projetos interdisciplinares. Uma das 

principais desvantagens apontadas neste processo é a deficiente administração do 

rompimento da unidade de comando, o que faz com que a liderança da coordenação do 

curso de Administração fique debilitada e o conteúdo dessas disciplinas distante da 

realidade da área administrativa. 

Com o objetivo de complementar o quadro docente, outros professores são contratados 

temporariamente para atuarem nos municípios de Macaé e Itaperuna - o que é possível 
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devido a convênios firmados entre a Universidade e Fundações34
. Porém, a temporalidade 

do contrato de docentes substitutos e o aviltamento de seus salários são considerados 

fatores impeditivos ao desenvolvimento de um trabalho integrado e de qualidade. 

Nos três municípios onde é oferecido o curso de graduação em Administração, as aulas são 

concentradas no período de 18 às 22 horas - horário que, na prática, geralmente fica 

resumido de 18:30 h até às 21 :30 h, no máximo, com duas disciplinas oferecidas em cada 

noite. O curso de graduação em Administração e o de Ciências Contábeis são os únicos da 

UFF que oferecem somente a opção noturna. No Brasil, esta é uma característica comum 

dos cursos de graduação em Administração, como é possível perceber nos dados da tabela 

abaixo. 

TABELA 3 
PORCENTAGEM DE GRADUANDOS QUE FREQÜENTAM O CURSO 
NOTURNO SEGUNDO O CURSO E A REGIÃO GEOGRÁFICA: 1997 

Curso Norte Nordeste Sudeste Sul Centro- Brasil 
Oeste 

Administração 63,9 52,8 83,5 83,5 82,2 80,2 
Direito 52,7 40,7 66,2 53,1 72,2 61,4 
Eng. Civil 6,1 11,4 27,0 1,3 0,0 18,2 
Eng. Química 0,0 0,6 17,7 0,0 10,9 
Med. 1,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 
Veterinária 
Odontologia 0,9 5,5 6,2 0,1 0,0 4,9 

Fonte: MEC/Inep/Daes in Castro, 1999: 107. 

34 FUNEMAC - Fundação Educacional de Macaé e FUNIT A - Fundação Educacional de Itaperuna. 
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Este horário disponibiliza o turno diurno para a realização de outras atividades, tanto pelo 

corpo docente como discente. Assim, grande parte dos estudantes de Administração da 

UFF, aproximadamente 41 % (Ribeiro, 1998), trabalha em tomo de 40 horas por semana - o 

que também acontece em grande parte dos cursos de Administração no Brasil, segundo os 

dados a seguir. 

TABELA 4 
PORCENTAGEM DE GRADUANDOS QUE TRABALHAM 

40 HORAS SEMANAIS SEGUNDO O CURSO E A REGIÃO GEOGRÁFICA 
1997 

Curso Norte Nordeste Sudeste Sul Centro- Brasil 
Oeste 

Administração 45,4 35,1 61,8 60,1 41,9 62,4 
Direito 36,0 23,6 39,9 39,3 37,1 38,5 
Eng. Civil 8,0 14,7 26,9 7,6 3,0 20,5 
Eng. Química 9,8 5,2 17,6 3,4 14,8 
Med. 13,6 2,1 0,7 1,4 2,6 1,2 
Veterinária 
Odontologia 2,0 1,9 1,5 0,6 1,5 1,4 

Fonte: MEC/Inep/Daes in Castro, 1999: 11O. 

Uma pesquisa realizada em 1998 obteve um perfil dos estudantes do curso de graduação 

em Administração da UFF do qual destacam-se as seguintes características: 

• 65% são homens e 35% mulheres; 
• 76% afirmaram que a família reside em casa própria e 22% residem 

em casa alugada (2%não informaram); 
• 85% têm conhecimento de algum idioma estrangeiro, dentre os quais 

98% conhecem no mínimo o inglês; 
• a idade média é 23 anos; 
• 44% residem no município do Rio de Janeiro, 43% em Niterói e 13% 

em outros; 
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• 41 % é constituído de pessoas cuja renda familiar é acima de 20 
salários mínimos (s.m.), 39% entre 20 e 10 s.m., 12% entre 10 e 5 
s.m. e 2% entre 5 e 1 s.m. (6% não informaram); 

• 1% têm renda própria acima de 20 s.m., 9% entre 20 e 10 s.m., 20% 
entre 10 e 5, 33% entre 5 e 2 e 4% entre 1 e 2 (2% não informaram); 

• 75% cursaram o segundo grau em escola particular; 
• 41 % trabalham, 31 % cumprem estágio e 28% não trabalham 

(Ribeiro, 1998). 

Registros da Secretaria do Curso revelam que existem 1.302 egressos do curso em Niterói, 

aproximadamente 100 em Itaperuna e 100 em Macaé. Os que concluíram o curso nos 

últimos anos tiveram seus conhecimentos avaliados pelo Provã035
, que acusou os seguintes 

conceitos para os cursos: 

QUADRO 6 
CONCEITOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO - UFF 

PROV ÃO 1996-2000 

Campus 1996 1997 1998 1999 2000 
Niterói A A A B B 
Macaé A A A C 
Itaperuna A A A C 

No documento "Programa Especial de Treinamento", elaborado pela Coordenação do 

Curso de Graduação em Administração, no ano de 1993, foi possível encontrar-se o perfil 

do administrador que essa instituição deseja construir através da educação prestada: 

"O Administrador formado pela UFF deverá acompanhar as mudanças 
que ocorrem na sociedade; terá domínio sobre a ciência, técnicas e 
instrumentos; terá consciência da realidade regional, nacional e 
internacional. A orientação pedagógica será voltada para o 
desenvolvimento de habilidades como: pensar com lógica, refletir, 

35 Apesar de várias críticas que podem ser realizadas a esse instrumento de avaliação, o Provão vem sendo 
utilizado, desde 1996, como o mais propalado instrumento de avaliação de qualidade das IESs, realizada em 
cumprimento ao preceito constitucional do artigo 209 da Constituição Federal (Franco, 2000). 
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analisar, criar, liderar, negociar, comunicar, criticar, formular pesquisas, 
promover mudanças e tomar decisões. 
O Administrador formado pela UFF atuará no espaço social do trabalho, 
em áreas de departamentos das organizações; planejando, organizando, 
dirigindo, controlando atividades; conhecendo e analisando a realidade; 
aplicando modelos conceituais; lidando com pessoas envolvidas nos 
processos; investigando e praticando a docência. Será um generalista 
motivado para ser um empreendedor que iniciará suas atividades em 
micros e médias empresas" (UFF, 1993: 4). 

Desde 1990, o Departamento oferecia um curso de Mestrado em Administração que teve 

suas atividades suspensas em 1998, devido a uma norma estipulada pela Pró-Reitoria de 

Ensino e Pesquisa da Universidade afirmando que todos os cursos de pós-graduação stricto 

sensu oferecidos por suas unidades e que não foram reconhecidos pela CAPES não 

poderiam mais abrir seleção para novos estudantes. Há quatro anos este curso de Mestrado 

está "em fase de reformulação". Com isso, as linhas de pesquisa antes existentes foram 

extintas: Qualificação de Recursos Humanos, Qualidade em Prestação de Serviços e 

Sistemas de Informação Gerencial. A integração entre essas linhas de pesquisas e a 

educação em nível de graduação era esporádica e informal. 

Na época da coleta de dados, quatro projetos de pesqUIsa eram desenvolvidos 

individualmente por professores, explorando os seguintes temas: Cultura Organizacional, 

Preferência Revelada de Bens Públicos, Treinamento e Desenvolvimento e Dinâmica 

Competitiva das Pequenas Empresas. Um dos trabalhos deste último projeto, que recebeu 

bolsa de pesquisa da F APERJ36
, obteve o primeiro lugar da área de ciências sociais 

aplicadas no VI Seminário de Iniciação Científica e Prêmio Vasconcellos Torres de 

Ciência e Tecnologia da Universidade Federal Fluminense, realizado em 1996. Com 
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exceção deste último projeto, que conta com a participação de pelo menos um aluno, não 

há o envolvimento de estudantes. 

A Faculdade de Administração também oferece regularmente um curso de pós-graduação 

lato sensu, o MBA em Administração de Sistemas de Informação, cuja estrutura 

administrativa tem o suporte do IFFE - Instituto Fluminense de Formação Empresarial. 

o IFFE é uma associação civil científica, de caráter privado e sem fins lucrativos, que foi 

criada em 1995 a partir de esforços de professores e estudantes do curso de Ciências 

Contábeis, para ser uma instituição intermediária entre a Faculdade de Administração e 

Ciências Contábeis e a comunidade externa. Essa organização fornece apoio administrativo 

para prestações de serviço, como cursos, consultorias e assessorias prestadas por 

componentes da F ACC a pessoas físicas e jurídicas. 

Com o IFFE, foram oferecidos vários cursos de extensão à comunidade externa. Porém, 

houve o envolvimento predominante dos professores de Ciências Contábeis na oferta deste 

tipo de curso, fazendo com que os mesmos fossem registrados como atividades de extensão 

do Departamento de Contabilidade37
. Os professores são responsáveis pela elaboração da 

proposta de curso, do plano de trabalho, do material didático a ser utilizado no mesmo, 

assim como realizam a divulgação para atração de alunos. O valor a ser pago pelo aluno é 

variável, dependendo, dentre outros fatores, da carga horária. Porém, como os custos 

36 Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. 
37 Se existiu a participação de professores da Faculdade de Administração na elaboração e realização de 
cursos de extensão, essa não foi registrada junto à Proex, legítima fonte de dados sobre as atividades de 
extensão realizadas na UFF. 
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operaCIOnaIS são elevados em relação à receita obtida, prevalece o desestímulo dos 

docentes para a realização desse tipo de atividade. 

Através da atuação do IFFE, 64 atividades de extensão - 60 cursos e 4 eventos - foram 

realizados pela Faculdade de Ciências Contábeis no período de 1997 a 2001. A Faculdade 

de Administração registrou somente uma ação extensionista neste período: a realização de 

um serviço, em 1999, caracterízado como "Integração Ensino/Serviço/Sociedade", com o 

título "Planejamento Estratégico - NDC38IBibliotecas da UFF", cujo objetivo era 

contribuir com a elaboração dos Planos Setoríais das Bibliotecas da UFF de acordo com o 

Plano Estratégico do NDC (UFF/Proex, 2001). 

Vale ressaltar que esse é um dos indícios da desunião do Departamento de Administração 

com o Departamento de Ciências Contábeis, que ocorre a despeito de constituírem a F ACC 

e de ocuparem os mesmos andares do prédio localizado no Campus do Valonguinho. Essa 

ausência de interação entre as unidades acadêmicas pode ser notada por todo o Centro de 

Estudos Sociais Aplicados (CES). 

A diferença entre as unidades acadêmicas do CES na realização de suas atividades 

extensionistas pode ser identificada nos dados coletados na Proex, referentes ao período de 

1997 a 2001, e organizados no quadro 8. 

38 NDC - Núcleo de Documentação Central 
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QUADRO 7 
QUANTIDADE DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS DESENVOLVIDAS PELO CES 

1997 - 2000 

Unidade Quantidade Proporção 
de Atividades 

Direito 42 13,0% 
Educação 98 30,3% 
Serviço Social 118 36,5% 
Contabilidade 64 19,8% 
Administração 1 0,3% 
Total 323 100% 

Fonte: UFF/Proex, 2001. 

Através desses dados, pode-se notar que, nos últimos cinco anos, a Faculdade de Educação 

e a Escola de Serviço Social têm destaque na quantidade de atividades realizadas na área 

de ciências sociais - o que está de acordo com uma tendência notada por todo o país desde 

o início da realização da extensão (Souza, 1984; Paiva, 1986). 

Para uma melhor compreensão sobre a produção extensionista dessas mesmas unidades 

acadêmicas, foram coletados dados anuais do período 1997-2001, cujo resumo foi 

organizado para este estudo e encontra-se em forma de quadros e gráficos no Anexo 3. 

Através da observação dessas informações, percebe-se que o Departamento de 

Contabilidade estava desenvolvendo um considerável número de atividades durante o 

período de 1998 a 2000, fato para o qual a atuação do IFFE contribuiu. Porém, devido à 

concentração de esforços em programas de Pós-Graduação, que injetam um maior volume 

de recursos na Faculdade e são percebidos como de maior valor para os professores, houve 

uma pausa no desenvolvimento de atividades extensionistas pelo Departamento de 

Ciências Contábeis e o IFFE. 
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Se forem direcionados olhares analíticos para o tipo de ações de extensão desenvolvidas 

pelo Departamento de Ciências Contábeis, é possível perceber que cursos (98%) e eventos 

(2%) são os únicos realizados. Neste sentido, a atuação extensionista ficou restrita a 

contatos de curto prazo com a comunidade e à transmissão de conhecimento. 

6.2.1. EXPERIÊNCIAS EXTENSIONIST AS DA FACULDADE DE 

ADMINISTRAÇÃO DA UFF 

A realização de entrevistas com integrantes da Faculdade de Administração possibilitou o 

acesso a informações não obtidas junto a Pro ex ou a secretaria do Departamento, seja por 

ausência de registros ou inacessibilidade aos mesmos. Assim, foi possível obter 

informações sobre a organização e a prática das diversas formas de extensão como 

programas, projetos de prestação de serviços, eventos e publicações - as quais são 

abordadas seqüencialmente neste tópico. 

PROGRAMAS 

Segundo Arezzo (2001), decano do Departamento, uma das primeiras grandes propostas 

extensionistas da UFF foi originada por um de seus ex-colegas da Administração. Na 

década de 80, José Carlos de Almeida, atual presidente da Fundação Evaldo Lodi, foi o 

criador do P A T AE - Programa de Assistência Técnica e Assessoramento Empresarial, 

através do qual integrantes do corpo docente prestavam serviços a organizações da 

comunidade externa, como, por exemplo, a Polícia Militar. Este programa era formalmente 
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vinculado ao Reitor, segundo Norma de Serviço n. 271/82, e compreendia atividades de 

assessoria empresarial, consultoria, treinamento e pesquisa (Souza, 2001:66). 

o P AT AE obteve grande sucesso em suas ações, o que gerou o seu reconhecimento por 

toda a Universidade e atraiu a adesão de professores de vários Departamentos. Durou 

aproximadamente oito anos e foi gradualmente extinto devido a irregularidades 

administrativas, para as quais contribuiu a falta de identidade juridica autônoma do 

programa. Como Arezzo afirmou: "o nosso erro foi não ter criado uma Fundação". 

Outro programa de extensão só veio a surgir no Departamento em 2001: o "Programa de 

Estudos e Pesquisas Interdisciplinares em Hospitalidade", que foi originado de uma 

aproximação de um integrante do corpo docente com essas áreas de atividade e com a sua 

visão do potencial a ser desenvolvido. Voltado para a área de Turismo, Hotelaria e Lazer, 

essa iniciativa tem como proposta trabalhar principalmente a qualificação profissional para 

hotelaria e turismo. Como parte das atividades do Programa, já foi realizado, em outubro 

de 2001, o Fórum Nacional de Turismo, desenvolvido nas dependências da UFF, em 

conjunto com outras organizações como o Centro Universitário Plínio Leite, o Sindicato de 

Turismo do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Niterói. Também foi realizada uma 

apresentação do Programa na VI Semana de Extensão da UFF, em 2001. Contudo, este 

programa não consta no relatório de atividades de extensão do CES obtidos pela 

pesquisadora em novembro de 2001. 

Durante a coleta de dados para esta pesqUIsa, só foi registrada a participação do 

Departamento em um programa de extensão organizado pela Proex: o "UFF/ Espaço 
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Aberto" - realizado em 1992, 1993, 1994 e 1997, através do qual profissionais da 

Administração explicavam a alunos de i grau sobre a profissão do administrador. 

PROJETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Serviços na forma de consultorias, assessorias e cursos são com freqüência prestados por 

professores do Departamento a outras organizações, mas, em sua maioria, são advindos de 

iniciativas individuais e sem registro formal junto a UFF. Poucos professores participam de 

projetos de prestação de serviços por intermédio da Universidade. Como exemplos de tipos 

de projetos nos quais há esta participação, tem-se a organização de concursos públicos para 

municípios39
, consultoria na área de Desenvolvimento Organizacional4o e treinamento para 

funcionários de empresas41 e da própria Universidade42
. Porém, observa-se que nestes 

projetos não houve o planejamento de um feedback para a construção e difusão de 

conhecimento advindo da experiência. 

Não há a participação dos alunos nestes projetos extensionistas. Porém, duas empresas 

juniores criadas e geridas por componentes do corpo discente do Departamento, apesar de 

não estarem legitimadas como projetos ou programas de extensão pela Proex, são canais já 

abertos com o objetivo de realizar ações semelhantes. São elas: a Pacto Consultoria Júnior, 

39 Regularmente realizada de 1992 a 1997. 
40 Realizada junto ao BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em 1995. 
41 Realizado na VARIG, no ano 2000, para funcionários que tinham o potencial de atuar em cargos de 
gerência. Esse serviço foi transformado em um curso fechado de pós-graduação. 
42 De 1992 a 2000, foram realizados cursos de treinamento para funcionários da própria UFF sobre temas 
como Qualidade de Atendimento e Formação de Chefes. 
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em Niterói; e a Ímpar Assessoria e Consultoria Júnior, em Itaperuna43
. Estas empresas são 

associações civis de cunho educacional, social, cultural, tecnológico e científico, sem fins 

lucrativos, criadas e geridas por alunos de graduação. No Departamento, essa atuação é 

realizada com a orientação informal de professores que, por não terem destinada uma parte 

de sua carga horária de trabalho a este tipo de atividade, a praticam em espaços de tempo 

próximos ao horário de suas aulas. 

A Pacto, no momento da coleta de dados (outubro 2001), estava com suas atividades 

suspensas devido à não renovação da sua Diretoria, que era composta por estudantes já 

graduados e que, de acordo com seu estatuto, não poderiam mais atuar na organização. 

Essa empresa teve suas atividades iniciadas em 1996, sendo considerada a pnmelra 

empresa júnior formada a partir de um curso de Administração no Estado. 

Até o início de 2001, a Pacto contava com aproximadamente cmco estudantes que 

participam constantemente de suas atividades. Porém, a maioria também exercia outras 

atividades profissionais remuneradas, como emprego ou estágio, em uma média de 40 

horas semanais, fazendo com que a dedicação à Empresa Júnior ficasse em segundo plano. 

Dois docentes do quadro permanente e de dedicação exclusiva à Universidade orientavam 

informalmente as atividades realizadas. 

43 Há uma empresa júnior também em Macaé, a Práticajúnior Consultoria, que está sendo administrada por 
estudantes da graduação em Ciências Contábeis. Na época da coleta de dados, não havia um histórico de 
freqüente participação de estudantes de administração em suas atividades. Pode-se apontar como uma das 
causas desse cenário a grande quantidade de oportunidades de estágios para estudantes de Administração nas 
empresas locais. Macaé é caracterizada como um novo pólo econômico do Estado do Rio de Janeiro, tendo 
como uma de suas principais atividades econômicas a prospecção de Petróleo (Silva, 2001). 
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No período de 1997 a 2001, foram realizados pela Pacto aproximadamente 30 projetos de 

prestação de serviço de consultoria e assessoria, cuja grande maioria (em tomo de 90%) foi 

realizado junto a pequenas e médias empresas. Somente um curso foi organizado por esta 

empresa júnior para estudantes da própria Faculdade, sobre noções de consultoria. Paulo 

Rocha, que foi presidente dessa Empresa Júnior durante 1999, afirmou que havia grande 

dificuldade em motivar os colegas a participarem dos projetos, pois a grande maioria era 

atraída por estágios em grandes e médias empresas. Contudo, destacou que a experiência 

que teve na Pacto foi "muito melhor do que os estágios" pois favoreceu o desenvolvimento 

de uma visão mais sistêmica. 

Destaca-se neste estudo a atuação da empresa júnior de Itaperuna, a Ímpar. Criada em 

1996, esta organização é integrante, por exemplo, da Rio Júnior (Federação do Estado do 

Rio de Janeiro) e do Núcleo de Empresas Juniores da UFF, participando constantemente de 

eventos e encontros nacionais, estaduais e regionais de empresas juniores. 

Com o desenvolvimento intenso de atividades, essa organização conta com a participação 

de seis estudantes na sua diretoria e de vários consultores juniores, cuja atuação é 

delimitada por projetos. Como parte de sua estratégia de atração de estudantes para a 

continuidade da atuação da empresa júnior ao longo dos anos, a Ímpar instituiu um 

Programa de Traillee, cujo grupo de participantes é fonte para a renovação de seu quadro 

diretor. Seus projetos contam com a orientação de professores da Faculdade de 
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Administração, apesar de dificuldades como a sobrecarga dos mesmos com atividades de 

ensIno. 

A despeito da cultura organizacional prevalecente na região, que se caracteriza como 

resistente a serviços de consultoria e assessoria relacionados à gestão, até 2001 a Ímpar 

realizou aproximadamente 100 projetos deste tipo junto a pequenas, médias e grandes 

empresas públicas e privadas que atuam no Norte Fluminense. Como exemplo de seus 

clientes e parceiros têm-se Prefeituras, Unimed, Fleischmann & Royal Nabisco, SESI e 

SEBRAE. Devido à descoberta de peculiaridades na administração do relacionamento 

com organizações sem fins lucrativos na prestação de seus serviços, a Ímpar criou em sua 

estrutura uma Diretoria de Projetos Sociais, iniciativa que pode ser caracterizada como 

uma inovação na gestão de empresas juniores. 

Além da prestação de serviços para organizações, a Ímpar promove cursos e eventos sobre 

temas como Planejamento Estratégico, Marketing Básico, Habilidades Gerenciais e 

Liderança e Capacitação de Consultores Juniores. Criou o "CicIo de Capacitação 

Empresarial", evento que reúne estes cursos, abertos à comunidade. Também tem gerado 

difusão dos conhecimentos através de ações como palestras em eventos realizados em todo 

o Estado e publicação de artigos em meios de comunicação. Como reconhecimento deste 

esforço, esta empresa júnior foi coroada com o "II Prêmio Instituto Evaldo Lodi de 

Interação Universidade-Indústria" do ano 2000. 

A participação dos estudantes nas empresas juniores pode ser registrada como realização 

do estágio supervisionado, exigido como parte da integralização do currículo. De acordo 
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com o currículo pleno do curso, são necessárias 315 horas de estágio, que equivalem a sete 

créditos, com as seguintes características: 

"1. O Estágio Supervisionado será realizado em Instituições públicas ou 
privadas, num total de 315 h, à partir do 6° período de integralização do 
curso. 
2. Haverá um setor de Estágio Supervisionado responsável pelo cadastro 
das Instituições e alunos, cujas atividades serão coordenadas por um 
professor formalmente designado. 
3. O aluno deverá apresentar um Relatório Final do Estágio 
Supervisionado, especificando as atividades e carga horária de trabalho, e 
deverá ser assinado pelo responsável na Instituição, Coordenador do 
Estágio Supervisionado (SAD) e pelo aluno" (UFF, 1992: 79). 

Contudo, não é esse quadro que a realidade revela. No âmbito da Faculdade de 

Administração, os estudantes realizam estágios desde os primeiros períodos e não havia, 

até o momento da coleta de dados, um setor ou coordenador ativo exclusivamente 

responsável pelo Estágio Supervisionado. A função de coordenação é absorvida pelo 

coordenador do curso, que acaba limitando suas ações a procedimentos burocráticos dos 

estágios e a orientações informais e esporádicas. Na maioria dos casos, somente é exigida 

do estudante uma declaração da sua atuação na organização, na qual devem constar dados 

como o número de horas e o cargo no qual atuou. Registram-se como exceções os casos 

nos quais o vínculo do aluno e a empresa é estabelecido através do CIEE - Centro de 

Integração Empresa Escola, que exige do estagiário e da empresa o preenchimento 

periódico de formulários sobre as atividades realizadas. Porém, geralmente, umfeedback 

sobre as informações provenientes destes documentos não é fornecido ao estudante ou à 

organização. 

Desse modo, o atual cenário tem distorções retratadas nas palavras de um professor: 
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"Eu tenho uma VIsao de que o estágio é um dos pontos maIS 
complicados da relação da universidade com o mercado. E com as 
organizações de um modo geral, não só com as organizações de fins 
lucrativos. Porque o estágio, ao mesmo tempo em que se pode constituir 
em um campo de desenvolvimento prático e teórico - não apenas prático, 
mas também teórico, porque um bom estágio oferece espaço para você 
investigar e aprofundar-se em certos conhecimento ( ... ), o trabalho pode 
também ser um veículo teórico em termos de despertar teórico, de 
provocar teórico - ( ... ), tem sido pouco útil nesse sentido porque os 
alunos têm sido levados a trabalhar em coisas que não têm muita relação 
com que na verdade estão aprendendo. Ainda que eu considere que isso 
pode se constituir numa prática, porque na verdade o trabalho tem alguns 
elementos comuns em qualquer circunstância - especialmente elementos 
comportamentais - que são desenvolvidos no trabalhador iniciante, no 
aluno que se prepara para trabalhar efetivamente. Mas, além disso, o 
estágio tem sido usado pelas empresas para se descomprometer com uma 
mão-de-obra efetiva e usar os alunos como se eles fossem trabalhadores 
profissionais definidos. E, com isso, o estágio, ao invés de ser um aliado 
da educação, acaba sendo um inimigo, ao obrigar o aluno a desenvolver 
um trabalho sem muita reflexão, sem muita busca de compatibilidade 
entre teoria e prática e, principalmente, por penalizá-lo com horários que 
acabam inviabilizando o compromisso dele com a sala de aula, o estudo e 
assim por diante. De forma que isso é um problema muito sério. Aqui na 
UFF, a Pró-Reitora de Assuntos Comunitários, a professora Ester, tem 
lutado o quanto pode para conter esse processo de deformação vivida 
pelos programas de estágio. Mas eu sei o quanto tem sido difícil e, em 
certa medida, o quanto tem sido baldado o esforço dela". 

Assim, os estágios supervisionados caracterizam-se atualmente como pouco produtivos, 

com insuficiente supervisão por parte da Universidade e grande insatisfação dos 

estudantes, que são geralmente aproveitados pelas empresas como recurso humano 

qualificado e de baixo custo. 
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EVENTOS 

Os estudantes são os notáveis empreendedores quando observamos o perfil da realização 

de eventos no Departamento. Apesar de não ser encontrada em registros na Proex, a 

realização deste tipo de atividade de extensão vem sendo relativamente freqüente em 

Itaperuna - organizado pelos alunos, estimulados por alguns professores e abertos ao 

público. Em Niterói, a Semana de Administração destaca-se como acontecimento que tem 

sido realizado em alguns anos (1985, 1995 e 2000), onde seminários são organizados com 

profissionalismo, contando com a participação de docentes, executivos e pesquisadores da 

área. Apesar da irregularidade de sua realização e do seu caráter informal (estes eventos 

não foram registrados na Proex), essa Semana tem representado uma boa oportunidade de 

manifestação organizada de conhecimentos. 

PUBLICAÇÕES DECORRENTES DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS 

A adoção da GED, Gratificação de Exercício Docente, estimulou os professores a 

cadastrarem produtos por eles elaborados, como, por exemplo, artigos publicados. Porém, 

com a efetivação de poucos projetos de pesquisa e extensão, essa produção não tem sido 

intensa. O Mestrado em Administração conta com uma revista científica, a Administração 

& Sociedade, que publica anualmente artigos acadêmicos sobre a área. 
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Diante este cenário da prática da extensão nesse Departamento, buscou-se explorar a 

constituição da estrutura que há para o desenvolvimento da extensão no âmbito desse 

Departamento tendo-se como referência as dimensões explicitadas pelo Fórum Nacional de 

Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas. 

6.3. BASES INSTITUCIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
EXTENSÃO NA FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DA UFF 

Como já visto no capítulo três deste trabalho, a política de gestão, o plano acadêmico e a 

infra-estrutura podem ser considerados pilares da edificação de bases necessárias para o 

desenvolvimento de atividades extensionistas. Neste sentido, uma análise destas dimensões 

foi realizada a seguir, com o objetivo de se verificar a efetivação do compromisso da 

Faculdade de Administração da UFF com a prática desse tipo de atividade. 

6.3.1. POLÍTICA DE GESTÃO 

A fim de formar uma percepção acerca desta dimensão, foram observados na UFF alguns 

elementos do conjunto de diretrizes e regras traçadas para a orientação de atividades 

relativas à extensão, incluindo a administração da distribuição de benefícios e recursos para 

suas várias unidades. Esses elementos são: a missão institucional, o projeto pedagógico, o 

processo de aprovação e avaliação de projetos e recursos e convênios estabelecidos. 
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MISSÃO E PROJETO PEDAGÓGICO 

A definição da missão e das finalidades da Faculdade de Administração foi buscada para se 

observar a presença da extensão e sua filosofia. A Faculdade em foco não tem uma missão 

definida, adaptada às suas peculiaridades. Porém, como uma célula da UFF, lhes são 

intrinsecas as finalidades da Universidade como um todo. Não foi encontrada uma concisa 

declaração da missão da Universidade e sim de suas finalidades. Conforme observado no 

estatuto da UFF, a extensão está presente explicitamente em duas passagens da descrição 

sobre os fins da instituição: 

"IV. estender à comunidade, sob a forma de cursos e serviços especiais, 
as atividades de ensino e os resultados da pesquisa; 
V. cooperar com as entidades públicas e privadas na realização de 
trabalhos de pesquisa e serviços técnico-profissionais, visando ao 
desenvolvimento fluminense" (UFF, 1984:9). 

Como também foi descrito anteriormente, as atividades extensionistas estão caracterizadas 

no regimento da Universidade da seguinte forma: 

"Os cursos, as atividades e os serviços de extensão serão fornecidos à 
comunidade, sob formas diversas de atendimento, inclusive pareceres ou 
consultas, realização de estudos, elaboração e orientação de projetos e 
participação de matérias científica, técnica, educacional, artística, 
cultural e assistencial" (UFF, 1984: 54). 

Há 18 anos esses documentos foram publicados e a ausência do reconhecimento do 

feedback no sentido comunidade-universidade e da conseqüente construção de 

conhecimento, demonstra o quanto esta caracterização ainda está limitada à concepção da 

extensão como difusão de saberes. As palavras transmitem a idéia de uma postura 
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"missionária", destinada a "levar o desenvolvimento" para o ambiente externo (Souza, 

1984). 

Porém, em documentos mais atuais, elaborados pela Pró-Reitoria de Extensão, a concepção 

de extensão toma outra forma: 

"Entende-se a Extensão Universitária como o 'processo educativo, 
cultural e científico que articula Ensino e Pesquisa e viabiliza a relação 
entre a Universidade e a Sociedade'. Cabe às Universidades, por meio da 
extensão, promover a troca de saberes acadêmico e popular por meio de 
cursos, eventos, prestação de serviços, assistência comunitária, 
consultoria, assessoria e outros" (UFF, 2001a). 

Percebe-se que a concepção divulgada pela Pró-Reitoria de Extensão reconhece a extensão 

como um canal de troca entre conhecimentos acadêmico e popular, conseguindo transmitir 

em poucas palavras uma idéia do potencial desse tipo de atividade. 

o fato de documentos de uma mesma instituição possuírem concepções distintas sobre 

uma mesma atividade deve-se, dentre vários fatores, ao longo processo que há de se 

enfrentar para a mudança de estatutos e regimentos de instituições públicas. Reconhecendo 

este fato, seus integrantes muitas vezes consideram que a discordância desses documentos 

com a realidade extingue a valência de vários de seus termos, fazendo com que eles não 

sejam utilizados como referência. 

Cenas pitorescas que retratam essa situação foram vivenciadas pela pesquisadora durante a 

coleta de dados. Em uma das entrevistas, um professor pediu o estatuto e o regimento 

geral da Universidade para um funcionário da secretaria da Faculdade de Administração, 
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dizendo que nunca tinha visto estes documentos. O funcionário afirmou que se havia 

algum no Departamento, não tinha conhecimento. Também, o acesso da pesquisadora a 

estes documentos só foi possível em um departamento da Reitoria da Universidade 

responsável pela documentação da instituição, que só possuía uma cópia dos mesmos. 

A ausência de uma concisa declaração da missão e de sua difusão aos integrantes da 

Universidade são indícios da ausência de orientação que acaba por ser refletida na 

diferença de atitudes e comportamentos dos universitários em relação à extensão. Nos 

relatos obtidos nas entrevistas realizadas para este estudo, houve divergência entre os 

componentes do Departamento sobre o que sena a extensão universitária: 

aproximadamente 30% dos professores tinham a concepção de extensão associada à pós

graduação; dentre os demais, 35% a definiu como uma transmissão de conhecimento e os 

outros 35% declararam a extensão como uma troca de saberes. Um dos funcionários que 

ocupa cargo de chefia associou a extensão com pós-graduação. Os estudantes entrevistados 

desconheciam o significado da extensão. 

Foi possível constatar que não há metas, linhas e formas de atuação extensionista definidas 

naquela unidade. Também foi possível verificar que discussões são raramente realizadas 

sobre o assunto, até mesmo nas reuniões departamentais. 

Percebe-se que há uma política de extensão da reitoria que é dissociada da política de 

extensão departamental. Isto pode ser bem ilustrado com a seguinte declaração de um 

integrante do corpo docente, que atua há mais de 20 anos no Departamento, obtida na parte 
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da entrevista que se referia à integração entre ensino, pesquisa e extensão existente nesta 

instituição: 

"É nenhuma. Não existe isso. Nunca existiu. Nós estamos brincando de 
fingir. Eu acho que se dá alguma formação teórica, eventualmente até 
isso acontece. Mas, pesquisa, nem de brincadeira. Extensão, alguma 
coisa, mas muito utilitária, circunstancial, individual. Não se tem um 
programa. A coisa acontece porque alguém entrou em contato com 
alguma coisa e quer vender ou comprar um curso. Não há uma política de 
extensão no Departamento. Que eu saiba, não tem e nem nunca teve". 

Essa ausência ocasiona a orientação da extensão ao sabor dos ventos da demanda por 

serviços de assessoria e consultoria, realizados com base em metodologias difusionistas 

que geram principalmente beneficios em curto prazo. Assim, é possível afirmar que os 

esforços institucionais da Proex/UFF de consolidação da extensão estão exercendo pouca 

influência no planejamento do Departamento em estudo. 

PROCESSO DE APROVAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE 

A TIVIDADES E RECURSOS 

A aprovação, acompanhamento e avaliação das ações de extensão encontram-se 

estruturados e centralizados pela Proex e válidos para todas as unidades acadêmicas da 

UFF. Para a efetivação destes processos, são utilizados instrumentos como formulários e 

relatórios, que possibilitam uma comunicação padronizada por toda a Universidade. 

Os passos para a aprovação podem ser descritos da seguinte forma, segundo um dos 

funcionários entrevistados: 
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1. Elaboração do projeto pelo professor, de acordo com normas da 
Proex; 
2. Aprovação/reprovação junto ao Departamento em ata de reunião; 
3. Aprovação/reprovação do projeto pelo Diretor da Faculdade ou 
Escola da qual o Departamento faz parte; 
4. Aprovação/reprovação da Assessoria de Extensão do Centro no qual 
a unidade está inserida; 
5. Aprovação/reprovação na reunião mensal da Câmara Técnica da 
Proex. 

Dependendo da data de realização do pnmeIro passo do processo descrito acima, em 

aproximadamente um mês pode-se obter uma resposta sobre o projeto/programa enviado. 

Se o projeto for aprovado nessas fases, um memorando é então enviado ao coordenador do 

projeto para informá-lo sobre o fato. Se não houver a aprovação, o projeto é devolvido a 

seu autor, para que as devidas correções sejam realizadas. 

Se for solicitada bolsa(s) de extensão, o projeto será avaliado por uma Comissão de Bolsas 

de Extensão de acordo com uma pontuação realizada com base em 11 indicadores dentre 

os quais estão incluídos: duração, periodicidade, desenvolvimento e perspectiva de 

continuidade do programa/projeto; inserção do programa/projeto nas prioridades político-

institucionais ao nível local e regional ou nacional e internacional; coordenação e 

desenvolvimento de ações interinstitucionais, etc44 (UFF, 2001a). Os projetos que recebem 

as mais altas pontuações têm direito a, no máximo, duas bolsas, cada uma no valor de um 

salário mínimo. Devido a escassez de recursos, esta seleção tem sido cada vez maIS 

criteriosa e os projetos geralmente recebem somente uma bolsa de extensão. 

-14 Para maIs informações sobre esses critérios. favor consultar o IV Anexo desse trabalho onde se encontra o 
documento que dispõe sobre a normalização da concessão e distribuição de Bolsas de Extensão para 2001. 
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Os projetos devem ser elaborados com base em um ano para a sua realização, sendo 

possível a sua renovação por mais um ano durante a sua realização. O acompanhamento 

dos projetos/programas aprovados é efetuado mensalmente com base em uma declaração 

mensal da freqüência does) bolsista(s), se existir(em). Após a finalização do projeto, ou 

decorrido um ano de implementação do mesmo, um relatório deve ser elaborado para a 

Proex, cuja estrutura pode ser consultada no Anexo 6 deste trabalho. 

ORÇAME?\ITO 

O orçamento anual da UFF gIra em tomo de R$ 330 milhões, variando a cada ano 

conforme disposições governamentais, as quais são constituídas por decisões baseadas em 

critérios como a produção institucional, inclusive na área de extensão. A manutenção de 

uma instituição como a UFF demanda um alto investimento, para o qual este repasse de 

recursos realizado pelo o Governo é considerado insuficiente (Sleutjes, 1997). Essa 

privação é uma "corda no pescoço" para as universidades. Sem ar para respIrar, seus 

componentes não podem mover-se, paralisam-se no dia a dia e a inação é culminada em 

forma de protesto nas greves, como a vigente na época da coleta de dados para este estudo. 

Esta restrição financeira atinge a realização de várias atividades universitárias, inclusive a 

extensão, cujo estímulo tem como um de seus poucos instrumentos o programa de bolsas já 

descrito. 
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Esse cenário de CrIse vem desencadeando a busca de alternativas para o alcance de 

objetivos. Organizações como Fundações e Institutos são como tubos que ligam as 

universidades a tanques de oxigênio, cuja criação foi necessária para o suporte e inovação 

do sistema de educação superior. 

Contudo, esse processo de captação de recursos "além Governo" sofre diversas criticas de 

grupos que defendem a completa manutenção financeira das universidades públicas pela 

sociedade através dos impostos. Um dos argumentos é a barreira de acesso criada com a 

cobrança de pagamento aos beneficiados pelos serviços, a descaracterização da "coisa 

pública" que isso pode causar e sua contribuição à "privatização" vislumbrada, 

favorecendo o descomprometimento do Estado com o seu suporte. 

Assim, a obtenção de recursos para a realização da extensão encontra-se nesta instituição 

em um impasse: entre a ausência de recursos do Governo e a não consolidação da captação 

de recursos externos. 
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CONVÊNIOS E PARCERIAS FIRMADOS 

Convênios interinstitucionais não podem ser firmados diretamente do Departamento, 

somente por intermédio da Reitoria, da Fundação Euclides da Cunha ou do IFFE. Acordos 

deste tipo firmados pela Proex para a realização da extensão na UFF só foram aproveitados 

pelo Departamento quando realizados com Prefeituras. Fundações educacionais - a 

FUNITA 45 e a FUNEMAc46 
- são as parceiras na implementação dos cursos de graduação 

em Itaperuna e Macaé e estendem apoio para a realização de atividades extensionistas, que, 

todavia, não são realizadas com freqüência. 

Considerando cada unidade acadêmica da Universidade como uma organização, pode-se 

visualizar a atuação conjunta de departamentos para a realização da extensão como 

convênios "interorganizacionais". Porém, não há integração interdepartamental, o que 

significa não valer-se de experiências extensionistas realizadas em outras unidades como a 

de Engenharia, que tem projetos como o de incubadoras de empresas, e Psicologia, que 

desenvolve temas como aspectos comportamentais da gerência na extensão. 

45 Fundação Educacional de Itaperuna. 
46 Fundação Educacional de Macaé. 

156 



6.3.2. PLANO ACADÊMICO 

Ao serem financiadas e administradas pelo Poder Público, as universidades públicas devem 

ter a responsabilidade social como epicentro de sua missão, sendo flexíveis e estando em 

prontidão para adaptar seus programas de estudo às demandas e necessidades públicas. A 

sociedade precisa que a Universidade Pública esteja primeiramente adaptada às 

necessidades populares, sendo seus conhecimentos estruturados para ir ao encontro, o mais 

completamente possível, da solução dos problemas que atingem a maioria dos cidadãos. 

Para a observação do plano acadêmico, a atenção foi voltada para o conjunto de métodos e 

medidas utilizados para a execução das atividades acadêmicas. Com o objetivo de se 

identificar a forma como ocorre a inserção da extensão dentre estas ações, foram buscadas 

informações sobre a estrutura acadêmica dos cursos de graduação e pós-graduação; a 

existência de programas e projetos que articulem extensão-pesquisa-ensino; o 

envolvimento docente e discente com a extensão; e a produção acadêmica de 

conhecimentos derivados de atividades extensionistas. 

ESTRUTLRAS ACADÊMICAS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

Uma dose de flexibilidade é necessária para a sobrevivência diante os ventos das 

mudanças. Assim, ao considerar que práticas extensionistas sejam parte da integralização 

dos currículos dos cursos que oferece, uma unidade acadêmica demonstra que direciona 
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esforços para estimular a adoção de metodologias educacionais e de construção de 

conhecimento mais condizentes com as atuais demandas sociais. 

Desde 1992, foi estabelecida como parte do currículo as disciplinas "Prática Acadêmica,.47, 

com participação de 360 horas, ou 14% do curso. A pretensão com o estabelecimento 

dessa disciplina está descrita em um dos documentos que foram fonte de dados para este 

estudo: 

"A Prática Acadêmica fará a integração das disciplinas teóricas entre si, 
passando pelo Estágio Supervisionado em busca de uma perfeita 
articulação entre Universidade-Mercado de Trabalho. Consideramos o 
Mercado de Trabalho dinâmico e influenciado pela formação acadêmica, 
que por sua vez, é altamente influenciada pelas práticas que serão 
exercidas através de novas abordagens didático-pedagógicas. A Prática 
Acadêmica ainda atuará como um processo contínuo de feed-back 
promovendo informações para um permanente aprimoramento" (UFF, 
1992:3). 

Percebe-se que as intenções da abertura desse espaço estão voltadas para a realização dos 

objetivos da extensão: a adoção de novas metodologias de educação e possibilitar que o 

feedback seja aproveitado na melhoria do curso. Porém, o que poderia ser uma área fértil, 

na prática tornou-se hoje árida, devido à ausência de uma orientação e supervisão do corpo 

docente e discente sobre a importância e a direção a ser tomada nesse empreendimento. 

Assim, a disciplina ficou desacreditada, pois é desenvolvida sem uma estruturação 

contínua durante os períodos, tendo como base somente o tema a ser desenvolvido e bom-

senso dos professores. 

-17 E possível observar a participação dessa disciplina no currículo do curso através do fluxograma presente no 
Anexo 3 deste trabalho. 
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No âmbito da pós-graduação lato sensu, não foi denotada inovação alguma no sentido de 

incorporar a extensão na estrutura acadêmica, pois há a prevalência de disciplinas 

tradicionais e não existe conexão planejada com a graduação. Não foram identificadas 

repercussões da extensão no conteúdo de disciplinas de graduação e pós-graduação. 

Também não houve o estabelecimento de novas linhas de pesquisa ou reorganização 

curricular decorrente dos projetos de extensão registrados. 

Assim, uma abertura foi criada no curriculo da graduação para uma possível realização da 

extensão (a Prática Acadêmica), mas, na realidade, não está sendo aproveitada. Diante este 

fato, é necessário ressaltar a fragilidade de certos artificios criados para a incorporação da 

extensão em um plano acadêmico, como as disposições formais curriculares. Se essa 

criação não for acompanhada de um adequado acompanhamento e manutenção, seu êxito 

fica comprometido. 

EXISTÊNCIA DE PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO ARTICULADOS 

AO ENSINO E À PESQUISA 

Onde seria possível imaginar uma frutífera plantação, pouco verde se vê. No lugar de um 

plantio direcionado a alimentar uma sociedade carente de conscientização sobre seu papel 

de sujeito, poucas sementes são jogadas ao vento em um solo árido. Assim pode ser 

descrita a prática da extensão na Faculdade de Administração, cuja realidade está refletida 

nas palavras de um dos integrantes do corpo docente: "A extensão caracteriza-se como 
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utilitária, circunstancial e individual. Não se tem um programa. A coisa acontece porque 

alguém entrou em contato com alguma coisa e quer vender ou comprar um curso". Em 

outras palavras, as atividades extensionistas são eventualmente realizadas, orientadas ao 

sabor da oferta e da procura de cursos e consultorias. 

Há uma ausência de programas e projetos extensionistas consolidados no âmbito desse 

Departamento, cuja atuação junto a outras unidades também não é metodicamente buscada. 

O único programa anteriormente desenvolvido nos anos 80, oPA T AE48
, não promoveu a 

articulação planejada entre os serviços prestados, o ensino e a pesquisa. O recente 

"Programa de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares em Hospitalidade", registrado em 

2001, apesar da pretensa integração da extensão com a pesquisa, ainda não teve 

desenvolvimento suficiente para ter suas atividades analisadas. A única ação extensionista 

departamental que poderia ser denominada de projeto foi o "Planejamento Estratégico -

NOel Bibliotecas da UFF", realizado em 1999, que também não promoveu a referida 

integração. 

Quando se observa a configuração das formas da extensão na Faculdade de Administração, 

destacam-se as prestações de serviço através das empresas juniores. Porém, estas empresas 

não são legitimadas como meios extensionistas na Universidade e não recebem atenção 

adequada como tal, causando a ineficiência no planejamento e acompanhamento das 

mesmas e, conseqüentemente, o subaproveitamento do potencial de intercâmbio de 

conhecimentos que podem proporcionar. As atividades desenvolvidas ficam limitadas à 
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significação de "prática profissional" para os estudantes. No âmbito dessas empresas, 

prevalece a pesquisa de mercado como tipo de serviço. A ausência de uma orientação 

estratégica com base nas diretrizes extensionistas e o alto volume de atividades vigente 

também não permitem o direcionamento das ações por forma de atuação ou temas. 

Por sua vez, os servIços prestados pelos docentes através da Universidade não 

proporcIOnam o envolvimento dos estudantes e seu feedback para a construção de 

conhecimentos administrativos não é planejado. 

A não integração entre ensino, pesqUIsa e extensão é fato corrente na Faculdade de 

Administração. Há uma grande concentração de esforços no ensino. A produção em termos 

de projetos de pesquisa é muito pequena, baseada em temas que habitualmente não são 

gerados de problemáticas sociais prioritárias e sim de interesses individuais de natureza 

diversa. Também não há divulgação destes projetos, o que não favorece o envolvimento de 

integrantes do corpo docente e discente 49. Não há programas de pós-graduação stricto 

sensu em atividade no Departamento, o que desfavorece a realização de pesquisas e o 

desenvolvimento de um clima acadêmico. 

Esse quadro foi retratado por um docente do Departamento quando questionado sobre a 

48 Para mais informações sobre o Programa de Assistência Técnica e Empresarial, consultar o item 7.2.1. 
deste trabalho . 

.lO Nas entrevistas, somente três professores do Departamento demonstraram saber sobre a existência do 
"Programa de Pesquisas e Estudos Interdisciplinares em Hospitalidade". 
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integração do enSInO com a pesqUIsa e a extensão na UFF e na Faculdade de 

Administração: 

"Eu penso que essa integração é muito importante ( ... ) acho que uma 
coisa vai alimentar a outra, a extensão, que nos aproxima de um modo 
mais imediato do público, vai ou pode nos proporcionar um 
conhecimento também mais imediato das necessidades públicas. Isso 
alimenta as pesquisas, orienta o ensino. Então, essa interação na UFF, de 
um modo geral, tem um comportamento irregular. Ela, em algumas 
unidades, é bastante trabalhada ( ... ) e em outras unidades é muito 
descompassada - às vezes, a rigor, se poderia dizer que não existe. No 
nosso caso, aqui na Administração, nós estamos ( ... ) em uma situação 
bastante descompassada. Quero dizer, ensino e pesquisa têm se 
comunicado pouco, até porque nós temos sido pouco freqüentes em 
pesquisas. E a nossa extensão tem sido também muito limitada, até 
porque se toma em certos momentos aqui a extensão como o ensino de 
pós-graduação lato sensu cobrado. Para mim isso se constitui em dois 
equívocos: primeiro, porque não é extensão, e, segundo, porque é 
cobrado. De forma que eu acho que nós estamos infelizmente em uma 
situação de descompasso muito grande". 

Assim, foi possível perceber a desarticulação entre ensino, pesquisa e extensão - o que faz 

com que os poucos programas e projetos desenvolvidos sejam esvaziados de sentido ao não 

aproveitar o potencial de promoção de melhoria planejada e contínua da formação dos 

estudantes e do avanço dos conhecimentos sobre Administração, como denotado nas 

palavras de um outro docente: 

"Acho que a Universidade troca pouco com a comunidade. Ela se coloca 
sempre na posição de que ela vai dar à comunidade. E na realidade ela 
precisa fazer esse 'feedback' numa maior velocidade e num maior 
número de vezes para que ela possa conhecer efetivamente os desejos e 
os anseios da comunidade". 
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ENVOL VIMENTO DOCENTE E DISCENTE COM A EXTENSÃO 

Esporádica e descontínua são adjetivos que podem ser aplicados para a participação da 

grande maioria dos docentes da Faculdade de Administração em atividades extensionistas. 

O estatuto da Universidade prevê as atividades de ensino, pesquisa e extensão como 

atribuições dos docentes (UFF, 1984: 27). Porém, a aplicação de esforços tem sido 

direcionada quase exclusivamente à sala de aula. 

Poucos docentes da Faculdade de Administração já tiveram algum envolvimento com 

atividades de extensão organizadas ou registradas pela UFF. Cinco professores do quadro 

permanente e de dedicação exclusiva já participaram de projetos extensionistas de 

prestação de serviço para a própria Universidade e para outras instituições (ou seja, 

aproximadamente 20% do quadro permanente). Dentre os professores substitutos, alguns 

orientam informalmente os projetos da Ímpar, empresa juniores de Itaperuna. A 

informalidade dessa orientação favorece a inconstância da quantidade de horas semanais 

dedicadas a essa atividade. 

Como conseqüência, a concentração de esforços direciona-se para o ensino, a integração 

entre os docentes não é favorecida e a realização de atividades que ultrapassem os limites 

da sala de aula toma-se esporádica. 

Os fatores que restringem a realização das atividades docentes no Departamento são vários 

e interdependentes. Alguns podem ser destacados como a deficiência do quadro de pessoal 
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e da remuneração do mesmo. Para complementar seus salários, vários docentes, inclusive 

considerados de dedicação exclusiva à Universidade, dedicam-se a atividades paralelas em 

outras organizações. Também não há processos estruturados de ambientação, reciclagem, 

orientação ou supervisão docente, além de não existir uma divisão da carga horária por 

tipos de atividade. 

Por sua vez, o envolvimento dos estudantes da Faculdade de Administração com a 

extensão encontra-se atualmente limitado às empresas juniores. Até mesmo os eventos 

esporadicamente realizados são geralmente organizados pelos componentes da empresa 

júnior de Itaperuna, a Ímpar. 

Esse cenário é produto de vários fatores. O principal é claro: o não envolvimento dos 

próprios docentes com a extensão. Se estes não elaboram programas e projetos, a tendência 

é a não geração de oportunidades de participação dos estudantes. Como também não há 

uma integração interdepartamental, o acesso do corpo discente à informação sobre 

experiências extensionistas de outras unidades acadêmicas fica restrito. 

O desestímulo dos professores também é transmitido aos discentes. Nas palavras de uma 

estudante: "Houve um professor que falou para a gente sobre a importância de se 

desenvolver projetos comunitários, mas sugeriu a desvinculação da Faculdade para não 

atrapalhar". 

O pequeno número de horas dedicadas à Universidade constitui outro obstáculo a um 

maIOr envolvimento do corpo discente. Como o curso é noturno e há facilidade em 
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envolver-se em contratos de estágio e trabalho na área da Administração, uma grande parte 

dos estudantes está envolvida com esses compromissos 40 horas por semana, em média. 

o fator financeiro também dificulta. Como não há um desenvolvimento intenso de 

pesqUIsas e extensão no Departamento, não há uma conquista de recursos e, 

conseqüentemente, não tem sido oferecida uma remuneração decorrente da participação 

discente em projetos. 

Aliado a tudo isso, percebe-se uma mudança de postura dos estudantes, que atualmente, 

vêm perdendo o elã no engajamento em uma mudança social, não aproveitando a sua 

potencial capacidade de transformação. A figura do Diretório Acadêmico está 

enfraquecida, sem legitimidade junto ao corpo discente, que se encontra desintegrado e 

desmotivado à atuação conjunta para a construção de uma situação diferente da atual. 

Assim, foi possível perceber como parte do cenário das bases organizacionais que 

suportam o desenvolvimento da extensão, o subaproveitamento do potencial dos 

professores e estudantes e, conseqüentemente, o decréscimo na qualidade da educação 

realizada. Com isso, também perde-se a oportunidade de elevar o nível da educação 

realizada, assim como de avançar o conhecimento e tomá-lo disponível à comunidade e 

seus grupos produtivos. 
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PRODUÇÃO ACADÊMICA DE CONHECIMENTOS DERIVADOS DA PRÁTICA 

EXTENSIONISTA 

Como a realização da extensão não é freqüente no Departamento, há pouca produção dela 

decorrente. Não foram identificados artigos ou outras formas de produtos derivados das 

experiências extensionistas construídos pelo corpo docente. Isto contribui para a adoção de 

uma postura docente baseada no conhecimento restrito de suas áreas de atuação 

profissional, muitas vezes gerando uma atitude de exaltação da experiência pessoal, que é 

confundida e generalizada como o conhecimento existente. Como denunciado por Botomé: 

"O resultado é uma constante sacralização da 'experiência' e dos 
'exemplos' (usados como argumentos e não como ilustrações) aliada a 
procedimentos de cópia e adoção de 'modelos' conhecidos ou 
experimentados em outros lugares (e situações)" (Botomé, 1996:14). 

Apesar da não consideração de suas atividades como extensionistas, a Ímpar, empresa 

júnior de Itaperuna, tem desenvolvido vários produtos educacionais, cuja grande maioria 

não conta com a orientação de professores e não tomam um formato científico, mas não 

podem ser desconsiderados, pois representam um meio de difusão dos conhecimentos 

advindos da atuação dos estudantes junto às organizações da comunidade. 

Organização de eventos (como seminários, palestras, debates e cursos) e artigos para 

jornais são as principais formas que adquirem esses produtos da Ímpar. Em 1998 e 1999 

foram publicados aproximadamente 10 artigos em jornais e informativos sobre 

Administração. Na mesma época, foram realizados aproximadamente 15 eventos e cursos 

sobre tópicos trabalhados nos projetos por eles realizados. A Ímpar também está presente 
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semanalmente em uma coluna de um jornal local. A participação em eventos realizados em 

outras instituições educacionais do Estado tem sido crescente, principalmente com o 

objetivo de estimular a criação e o desenvolvimento de outras empresas juniores. 

6.3.3. INFRA ESTRUTURA 

As condições materiais, administrativas e humanas existentes para a geração e 

implementação das atividades extensionistas são importantes pois fazem parte do apoio 

fornecido pela instituição para a obtenção da qualidade na interação com a comunidade. 

Aqui, encontram-se as percepções obtidas sobre as instalações físicas, estrutura 

administrativa e quadro de pessoal disponibilizados no âmbito do Departamento em 

estudo. 

ESPAÇO FÍSICO 

Os andares superiores do prédio n. 30 da Rua São Paulo, no Centro de Niterói, constituem 

um ambiente que é a materialização da condição da Faculdade de Administração. Imagens 

e sensações exalam carência de manutenção e cuidado: pedaços de papel deixados ao chão, 

a insegurança experimentada nos elevadores, móveis velhos, a predominância de cores 

plúmbeas. "Olha em volta. Ericka, olha em volta!" - disse um dos professores à 

pesquisadora, quando questionado sobre a funcionalidade das instalações. 
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Um oásis é encontrado: a sala da coordenação dos cursos de pós-graduação lato sensu. A 

mobília, nas cores branca e azul, não é notada como produto de uma reciclagem de móveis 

velhos antes existentes. A sensação é agradável aos olhos e está sendo irradiada para as 

salas de aula, utilizadas pelos estudantes de graduação e pós-graduação: cadeiras 

acolchoadas azuis, paredes com recente pintura em branco, ar-condicionado proveniente de 

aparelhos instalados, novos telões para as imagens advindas de retroprojetores (que agora 

funcionam), são sinais da revitalização proporcionada por recursos externos adquiridos 

com as mensalidades pagas em troca dos serviços educacionais prestados. 

Para muitos estudantes (ou aspirantes ao "cargo") essas mensalidades representam uma 

barreira, tão forte quanto os processos de seleção para os cursos de graduação. E para 

muitos componentes da Universidade, esta barreira financeira gera um custo social que não 

é compensado pelos benefícios produzidos. Um cálculo difícil de ser realizado. 

"Nós temos a ausência de um espaço que permita reuniões, salas individuais para os 

professores, equipamentos, telefone, microcomputador, Impressora... faltam recursos 

materiais de toda ordem. Isso não atrai os professores, nem os alunos", declarou um 

professor. O fato é que boas instalações físicas favorecem a geração de um clima de 

agradável para que se possa permanecer no ambiente, encontrar e conviver com colegas e, 

possivelmente, trocar e amadurecer idéias. 

Em Macaé e Itaperuna a situação não é diferente. Nas salas de aula, cadeiras para crianças 

e paredes baixas que desfavorecem a acústica. Ausência de laboratórios de informática e 

bibliotecas adequados. Essas são algumas das caracteristicas das instalações físicas onde 
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funcionam os cursos de graduação em Administração nessas cidades, que contam com a 

estrutura de escolas públicas de 10 e 20 grau, não contam adequada às atividades de 

educação superior. 

Apesar disso, "muita gente fala que gosta de dar aula em Macaé porque tem oportunidade 

de sentar e conversar com os colegas, conhecê-los50
" - disse um professores. Sinal de que 

precárias instalações são uma dificuldade, mas não são essenciais para o desenvolvimento 

de um clima favorável à convivência e à troca de idéias. 

Esses aspectos demonstram que a existência de prédios, salas, laboratórios e veículos não é 

suficiente. É necessário avaliar a qualidade dos mesmos na percepção dos que ali 

convIvem. A realização da extensão, assim como do ensino e da pesquisa, tem que ser 

estimulada por vários meios, inclusive com a criação de condições fisicas de integração, 

que no Departamento em foco podem ser consideradas inadequadas. 

50 A grande maiorIa dos professores que trabalham em Macaé mora na cidade do Rio. Como a viagem 
Macaé-Rio tem a duração de duas horas, muitos preferem pernoitar em Macaé. Assim, após a aula, eles 
podem jantar juntos e conversar sobre o trabalho acadêmico. 
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QUADRO DE PESSOAL 

Como peIxes levados pela correnteza, os professores da Universidade em geral, e da 

Faculdade de Administração em particular, são carregados e "flutuam" em um rio poluído 

pelo descaso, desestímulo, individualismo e espírito competitivo. É muito dificil nadar 

contra a corrente quando se está atuando isolado e sobrecarregado. 

Há pouco alimento em forma de remuneração para peixes famintos. Deste modo, a maioria 

nada em outros rios em sua busca. Alguns até nem deveriam, pois assumiram o 

compromisso de se dedicarem exclusivamente à UFF. 

Deixando a metáfora de lado (às vezes ela é necessária para descrever certas realidades), o 

quadro docente do Departamento encontra-se deficiente no aspecto quantitativo. Aliam-se 

a este fato questões como desmotivação decorrente da insatisfatória remuneração e 

valorização, como nas palavras de um dos professores: "aqui a gente termina um mestrado 

e não recebe nem parabéns". Também não há um trabalho de conscientização e informação 

didático-pedagógica junto a estes profissionais. 

Para estimular a produtividade dos professores foi criada a Gratificação de Exercício 

Docente - GED. Porém, percebe-se que lhes é cobrada produção, mas não lhes dizem como 

produzir, fazendo com que ocorram situações como a retratada nas palavras de estudantes: 

"Quando algum professor quer fazer pesquisa, faz de forma desestruturada". São 

necessários o esclarecimento e o treinamento dos docentes para o exercício do ensino, da 
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pesqUIsa e da extensão, pOIS, como no pensamento de um docente do Departamento: 

"Doutorado e mestrado formam o intelecto do professor, mas não forma o professor". 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

A UFF, através da atuação da Proex, tem desenvolvido um bom trabalho na elaboração de 

instrumentos para a regulamentação da elaboração e aprovação das ações extensionistas, o 

que compõe uma base normativa para a realização da extensão. Documentos disponíveis 

nessa Pró-Reitoria, e em seu site na Internet (http://www.uff.br/proex). informam os 

universitários sobre, por exemplo, os procedimentos a serem adotados pelos coordenadores 

de projetos e bolsistas, prazos para envio de relatórios e a normatização das atividades. 

Também são exemplos de documentos disponíveis os formulários e memorandos 

referentes ao compromisso de bolsa de extensão, à freqüência dos bolsistas e à substituição 

de participantes dos projetos. 

Como este estudo visa analisar a estruturação da extensão na Faculdade de Administração, 

foram investigados o conhecimento e a utilização dessa regulamentação dos processos de 

extensão pelos professores e funcionários que ocupam cargos de chefia desse 

Departamento. 

Apesar da existência de toda a estrutura regulamentar, somente quatro professores tinham 

informação sobre a mesma ou sobre como encontrá-la sem dirigir-se pessoalmente à Pró

Reitoria. Este é um indício da deficiência do fluxo de informação - um dos problemas 
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administrativos mais sérios apontado nas entrevistas, decorrente da pobre integração entre 

os universitários em vários níveis e entre as unidades, o que tem como conseqüência o 

desestímulo à realização extensionista. 

Outro aspecto que foi revelado neste estudo é a imagem de morosidade e ineficácia 

existente em relação ao processo de aprovação e realização de projetos. Como destacado 

pelos entrevistados, há pouca agilidade nos trâmites administrativos da Universidade, 

devido às nonnas e regulamentos que regem as universidades públicas e às disfunções 

decorrentes do excesso de burocratização que lhes são características. 

Devido ao caráter público da instituição, uma de suas peculiaridades é o "dever" de se 

considerar todas as opiniões na tomada de decisões. Há várias forças divergentes 

originadas nas diversas correntes de natureza ideológica existentes na Universidade. Por 

exemplo, há uma corrente que acredita que o Governo Federal tem que ser responsável 

pelo fornecimento integral de verbas para as instituições federais de ensino superior; outro 

grupo defende um equilíbrio nessa responsabilidade. O embate de forças como estas toma 

os processos decisórios morosos, transfonnando-os em obstáculos para a realização de 

atividades com a rapidez adequada ao ambiente atual. 

A criação do IFFE e da Fundação Euclides da Cunha foi destinada à superação desses 

problemas durante o processo administrativo da realização da extensão. Apesar de 

necessitarem uma maior consolidação de suas atividades e de sua imagem junto à academia 

e à comunidade externa, a atuação destas entidades pode trazer resultados muito positivos, 
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como revelado pelo coordenador dos cursos de pós-graduação em Administração do 

Departamento: 

"( ... ) nós estamos competindo com instituições de ensino superior 
universitárias particulares, que têm mais recursos financeiros, mais 
organização e têm vontade e necessidade de crescer, pelo próprio 
espírito capitalista que orienta essas universidades. Nós aqui (a UFF) 
temos um sistema complexo de administração colegiada em que todas as 
decisões têm que ser levadas a várias instâncias. A decisão é demorada, 
sobretudo nas compras de materiais e equipamentos e também na 
contratação e pagamento de pessoas para trabalharem aqui. Então, antes 
eu trabalhava diretamente com a Universidade e agora nós trabalhamos 
via Fundação Euclides da Cunha, com a intervenção do IFFE. Isso 
facilitou o nosso trabalho de relação com o mercado porque, por 
exemplo, se eu quero comprar alguma coisa, algum equipamento, eu faço 
todo o procedimento necessário para a compra". 

Assim, foi possível perceber que dificeis questões de ordem organizacional, já 

identificadas em estudo de Sleutjes (1997), são obstáculos ao desenvolvimento da extensão 

como: a falta de integração dos diversos órgãos, descontinuidade administrativa, falta de 

fluxo normal de comunicação, formalismo provocado pela abundância de legislação, alto 

grau de centralização e falta de recursos humanos preparados para a administração das 

universidades. 

o corporativismo é outra característica prevalecente nas universidades públicas 

incompatível com a exigência de rápidas tomadas de decisão do atual ambiente, como 

alertado por Canto (apud Sleutjes, 1997: 26): 

"( ... ) partimos da situação de um governo que tratava as Universidades de 
uma determinada fora, um governo de força, totalitário, para uma 
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abertura democrática onde, dentro das universidades, a luta corporativa 
teve um papel muito importante na democratização interna das IFES. 
Entretanto, agora, as instituições correm o perigo de se perderem nesse 
embate de forças corporativas, jogando toda a sua energia nesse embate. 
Em vez de se avançar e buscar as concepções dos objetivos fins das 
instituições, eles podem se esvaziar nessa questão corporativista". 

Assim, percebe-se que algumas dessas características podem ser identificadas como 

disfunções do modelo burocrático: 

"visão estreita e míope das pessoas (devido à forte divisão do trabalho e 
especialização ); 
falta de iniciativa das pessoas (devido ao comando único rígido que leva 
à autocracia dos chefes); 
excesso de papelório e de documentação (devido à formalização); 
corporativismo e introversão administrativa (devido às regras e 
regulamentos provocando resistência a qualquer tipo de mudança); 
despersonalização do relacionamento entre as pessoas (devido à 
impessoalidade e à ênfase nos cargos, em detrimento das pessoas); 
necessidade de concursos públicos para candidatar-se a qualquer posição 
na organização ou à promoção a um cargo mais elevado (para comprovar 
e documentar a competência técnica)" (Chiavenato, 1999: 441-442). 

EXISTÊNCIA DE BANCO DE DADOS DE AÇÕES DE EXTENSÃO 

A Proex conta com um banco de dados informatizado sobre as atividades de extensão 

realizadas por todas as unidades da UFF. Porém, não obstante à organização adequada aos 

procedimentos administrativos comuns de aprovação e acompanhamento dos processos, a 

ordenação das informações sobre a extensão na Assessoria de Extensão do CES ainda era 

realizada manualmente. Em nível de Departamento de Administração, não havia arranjo 

algum de informações específicas sobre a extensão realizada (este fato tomou-se obstáculo 

até para a realização desta pesquisa). A não adaptação do banco de dados às necessidades 
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modernas constitui-se em dificuldades no fluxo de comunicação e uma barreira à 

realização das atividades extensionistas. 

Para que todas estas informações e percepções analíticas fossem destacadas 

adequadamente, foi realizada a opção de realizar sua síntese e complementações em um 

capítulo a parte que se encontra a seguir. 
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7. SÍNTESE ANALÍTICA DO CASO E POSSIBILIDADES DE MUDANÇA 

Através das informações obtidas percebe-se que mesmo existindo na estrutura da 

Universidade órgãos exclusivamente destinados à administração das ações de extensão - e 

ao delineamento de adequadas definições, normas e prioridades - não há alguém 

exclusivamente responsável pela orientação dessas atividades na Faculdade de 

Administração e não houve uma adequada inserção da política extensionista da UFF nesta 

célula acadêmica. 

A despeito da existência de um espaço considerável no currículo do curso de graduação em 

Administração para a realização da extensão, representado pela disciplina Prática 

Acadêmica, a ausência de uma administração desta abertura a tomou ineficaz. Este fato 

está relacionado a fatores como a ausência de programas e projetos extensionistas 

consolidados no Departamento e a destinação da carga horária de trabalho docente 

praticamente exclusiva às atividades de ensino. 

Devido ao baixo grau de envolvimento do corpo docente, e conseqüentemente discente, em 

projetos extensionistas, não há no Departamento um esforço no estabelecimento de 

convênios interorganizacionais e uma captação de recursos para essa finalidade, apesar da 

existência de um programa de bolsas na Universidade e da possibilidade de se utilizar a 

Fundação Euclides da Cunha e do Instituto Fluminense de Formação Empresarial como 

suporte para a obtenção de apoio externo. 
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Como parte desse cenário está a inadequada infra-estrutura do Departamento, que inclui a 

inexistência de um banco de dados sobre extensão, estrutura institucional hierarquizada e 

burocratizada e instalações fisicas insatisfatórias e inadequadas para a integração do quadro 

de pessoal - o qual, por sua vez, encontra-se deficitário quantitativamente e indevidamente 

remunerado, com a maioria de seus integrantes desinformada e desmotivada à realização 

da extensão. A grande parte do corpo docente e discente dedica-se prioritariamente às 

aulas, que são oferecidas somente durante à noite, favorecendo o estabelecimento de 

compromissos profissionais com outras organizações durante o dia. 

Aliado a estes fatores, está o perfil da área do conhecimento administrativo tradicional, 

onde prevalece a prescrição e não a reflexão. Há uma tendência de as escolas de 

Administração serem instituições de consultores e não de acadêmicos. A origem da função 

do administrador, relacionada à valorização do capital, é a base do desenvolvimento de 

suas ações, que, apesar de estarem sofrendo mudanças devido à consciência da 

responsabilidade social das empresas, ainda é prevalecente (Covre, 1991). Apesar de boas 

idéias surgirem neste campo, a ausência de um fundamento filosófico e de um mapeamento 

questionador do entorno favorece a crença em ilusões mercadológicas e o seguimento de 

modismos. Ao terem essa atitude, os administradores estão indo contra a corrente da 

evolução das grandes tendências do pensamento, onde é a cidadania do mundo do 

conhecimento que deve ser estimulada e não a participação passiva no mesmo. 

Tudo isso impossibilita a existência de um clima acadêmico e de uma produção de 

conhecimentos sobre administração brasileira e de novas tecnologias administrativas que 

177 



poderiam ser desenvolvidas com uma interação sistemática e instigadora com organizações 

da comunidade. Assim, verifica-se que no Departamento há a prevalência da transmissão e 

não da produção de saber, o "papaguear" (tenno usado por um docente em sua entrevista). 

Em uma sociedade que, devido ao avanço tecnológico, há vários meios e organizações 

realizando essa reprodução e transmissão de infonnações de fonna mais atrativa e 

eficiente, esta instituição tende a perder credibilidade junto à comunidade externa e interna. 

Como alertado por Pedro Demo: 

"A mera transmissão de conhecimento, mesmo sendo necessidade 
essencial da sociedade, não precisa de professor, nem de escola, e muito 
menos de universidade. A função de transmissão vai migrando para os 
meios eletrônicos, com a vantagem sabida do maior alcance e maior 
atração. ( ... ) Os alunos não vão para a universidade escutar discursos dos 
professores, mas trabalhar juntos, construindo conhecimento" (Demo, 
1996: 34-35). 

Desse modo, se for realizada uma comparação da prática extensionista na Faculdade de 

Administração da UFF com o avanço percebido na extensão brasileira, percebe-se que essa 

instituição ainda está no início do processo de desenvolvimento de uma extensão realmente 

transfonnadora. Ao considerar a dimensão da instituição e da comunidade onde está 

inserida, a intensidade da realização de atividades extensionistas é insuficiente para a 

obtenção de seus potenciais beneficios. Uma estruturação adequada, que proporcione 

suporte aos seus integrantes para uma construtiva interação com a comunidade, ainda em 

uma fase embrionária. 
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Apesar de todos os obstáculos existentes, mudanças são possíveis quando baseadas na 

determinação e comprometimento dos integrantes da instituição. Essas transformações 

podem começar pelo fortalecimento das bases estruturais da extensão em todos os seus 

pilares, através de medidas como as sugeridas a seguir. 

7.1. POLÍTICA DE GESTÃO 

A elaboração formal de diretrizes, sem uma constante divulgação, orientação e 

acompanhamento da adoção das mesmas, pode levar ao descrédito e à desmotivação dos 

componentes da organização. 

Faz-se necessária uma melhoria do fluxo de comunicação e uma atuação junto aos diversos 

componentes do Departamento para a uniformização do entendimento da missão dessa 

instituição e do papel da extensão para exercê-la. Essa seria a base para um melhor 

direcionamento de suas atividades e para a conscientização de todos sobre a necessidade da 

efetiva realização da extensão. 

Foi notada resistência do corpo docente ao registro de suas atividades devido à imagem 

negativa do excesso de burocratização e o politiquismo que existe como pano de fundo do 

sistema de tomada de decisões da Universidade. Como conseqüência, por mais que 

realizem atividades que poderiam ser consideradas de extensão, os professores não têm o 

hábito de registrá-las junto à UFF. Neste sentido, seriam aconselháveis uma simplificação 

e descentralização da aprovação e acompanhamento dos projetos. 
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Percebe-se que um processo de acompanhamento e avaliação mais qualitativo e próximo 

das ações extensionistas é necessário a fim de que o mesmo seja direcionado à análise da 

eficiência e eficácia dos projetos e atividades realizados. Para isso, seria desejável a 

utilização conjunta de outros instrumentos, além dos relatórios já adotados, como 

entrevistas junto aos envolvidos com o projeto ou programa. Assim, seria possibilitadas 

realimentações do processo e de novos projetos com informações oportunas para a 

melhoria da atuação da instituição junto à comunidade. Para isto, é indicada a divulgação 

dos resultados das avaliações em âmbitos intraorganizacional e interorganizaciona151
, para 

que seja aumentado o nível de consciência sobre a importância e as peculiaridades das 

atividades extensionistas e se obtenha um crescente sucesso na sua implementação e o 

aproveitamento de seus beneficios. 

Para serem organizações líderes na evolução da informação e para terem uma postura 

critica em relação a sociedade, é necessário que as IESs realizem constantemente análises 

de suas atividades e implementem as mudanças apropriadas. Aproveitando o uso do 

provérbio "casa de ferreiro, espeto de pau", essas instituições muitas vezes não utilizam o 

conhecimento que elas próprias desenvolvem e difundem para planejar e realizar suas 

atividades (Botomé, 1996). Avaliações são úteis para um constante auto-conhecimento e 

aperfeiçoamento, na medida em que podem ser a base de propostas de superação de 

dificuldades e deficiências. 

51 Fato para o qual o alcance da meta de criar um banco de informações extensionistas interorganizacional, 
estabelecida pelo Plano Nacional de Extensão 1999-2001, pode muito contribuir. 
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É também indicada uma consideração à inclusão das empresas juniores e do estágio 

supervisionado como variantes da extensão, por constituírem canais de interação com 

organizações da comunidade externa, representando oportunidades de se exercer a práxis, o 

desenvolvimento da consciência social e o compromisso político (Nogueira, 2000). Esta 

medida teria o potencial de proporcionar um suporte, acompanhamento e avaliação 

orientados às diretrizes extensionistas, consideradas adequadas à sintonia dessa interação 

com o desenvolvimento sustentável da sociedade. 

7.2. PLANO ACADÊMICO 

Uma conscientização e orientação do corpo docente e discente sobre a importância das 

atividades a serem desenvolvidas na disciplina Prática Acadêmica pode constituir-se em 

um passo inicial para um melhor aproveitamento do importante espaço aberto no currículo 

para o desenvolvimento de práticas extensionistas. Para isto, seria necessária uma maior 

integração entre os docentes e discentes a fim de se estabelecer uma troca de 

conhecimentos metodológicos de projetos de extensão-pesquisa-ensino. As disciplinas 

destinadas à realização do estágio supervisionado também podem ser consideradas 

oportunidades de uma prática extensionista se forem reconhecidas como tal e 

adequadamente planejadas, acompanhadas e avaliadas. 

o envolvimento de docentes em programas e projetos precisa ser estimulado. A divulgação 

de iniciativas já existentes e de idéias sobre potenciais atividades tem a possibilidade de ser 

um início para este incentivo. Aliado a esta medida, há de se considerar a destinação de um 
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espaço na carga horária docente para a realização de ações extensionistas. Porém, isto tem 

como pré-requisito a existência de um adequado número de docentes no Departamento. 

Na elaboração e realização de ações de extensão, é importante a conscientização sobre a 

importância da seleção do grupo da comunidade externa com o qual se atuará. No campo 

da Administração, a interação com o ambiente externo está geralmente associada à relação 

com o mercado, com empresas privadas, fazendo com que o potencial existente nesse 

canal, de contribuição para o fortalecimento da sociedade civil não seja aproveitado. 

"A natureza pública da universidade se confirma na proporção em que 
diferentes setores da população brasileira usufruam os resultados 
produzidos pela atividade acadêmica. A extensão universitária tem, neste 
particular, o decisivo papel de promover a superação do isolamento em 
que os atores sociais são mantidos, condição agravada na atual crise 
brasileira. No caso da universidade, este isolamento debilita sua natureza 
pública e enfraquece o significado social dos saberes nela produzidos" 
(FNPRE in Nogueira, 2000: 63). 

Nesse sentido, é interessante que exista um equilíbrio na proporção de organizações 

públicas, privadas e da sociedade civil com as quais é realizada a interação. Essa seleção 

precisa ser planejada com base em variáveis econômicas, demográficas, sociais, políticas, 

ecológicas, culturais, legais e tecnológicas que estão presentes no macro ambiente e no 

micro ambiente onde se está atuando. Para facilitar a compreensão deste pensamento, a 

Figura 7 foi elaborada. 
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FIGURA 3 

INTERAÇÃO EXTENSIONISTA DE ESCOLAS DE ADMINISTRAÇÃO 

COM ORGANIZAÇÕES DA COMUNIDADE 

MACRO AMBIENTE 
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Essa reflexão identifica-se com o seguinte pensamento de Vila Bela: 

"( ... ) é a função extensão que pode, concretamente, levar a universidade a 
ficar mais presente, participando do complexo político-social, dentro de 
um contexto de realidade concreta, pelo convívio com os vários 
segmentos da sociedade" (Vila Bela, 1990:38). 

Com base na condição atual da sociedade brasileira e do referencial teórico aqui explorado, 

pode-se afirmar que a interação de IESs com a comunidade tem o maior potencial de 

geração de benefícios quando realizada com "setores da população que vêm sendo 
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sistematicamente excluídos dos direitos e da compreensão da cidadania" (FNPRE in 

Nogueira, 2000: 65). As idéias de Souza em relação à Universidade, que estão na mesma 

linha do pensamento de Darcy Ribeiro, ilustram esta defesa: 

"( ... ) cabe a essa instituição fazer uma autocrítica e tomar outro rumo. 
Esse novo caminho deve ser trilhado em contato íntimo e aberto com a 
sociedade, colocando o universitário para a convivência com os 
deserdados de sua própria geração, pois esta seria uma forma de 
recuperá-lo para o país real, de ganhá-lo para uma vivência mais solidária 
através da imersão nas condições de existência do conjunto da população 
a que se propõe a servir, ao invés de formar ( ... ) economistas e 
administradores para cuidarem dos interesses privados" (Souza, 1984: 
40). 

Nesse processo de identificação de grupos com os quais será desenvolvida uma interação 

extensionista, há também que se considerar a diferença de desenvolvimento existente entre 

as metrópoles e as demais cidades brasileiras. Por exemplo, em municípios como Itaperuna 

e Macaé, onde a maioria das pessoas da comunidade não tem possibilidade de se deslocar 

para os grandes centros urbanos para instruir-se, uma ação de difusão, troca e construção 

de conhecimentos através da extensão toma-se ainda mais importante. 

"Geograficamente, observa-se uma grande concentração da alta 
tecnologia sobretudo nas grandes cidades em detrimento do precário 
desenvolvimento das pequenas e médias cidades, da periferia das grandes 
e das zonas rurais em geral, que demandam desenvolvimento de 
tecnologia apropriadas aos contextos das necessidades locais - tecnologia 
endógena, ( ... ) o desenvolvimento da alta tecnologia é tão necessário 
quanto o desenvolvimento da tecnologia endógena e não deveria 
prejudicar a busca por essa forma auto-sustentável de solução 
tecnológica. Para isso, bastaria se processe, no meio universitário, uma 
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política de extensão que vise a diversidade de propostas de projeto" 
(Thiollent apud Teles, 2001 )52. 

7.3. INFRA-ESTRUTURA 

"O principal elemento é a determinação a fazer mudanças" - estas foram palavras de um 

docente entrevistado nessa pesquisa. Esta determinação tem que ser a base para a 

realização de transformações em todos os aspectos da prática da extensão no 

Departamento, inclusive os referentes às instalações e espaço fisico, estrutura 

administrativa e quadro de pessoal. 

Em relação ao espaço fisico do Departamento, é preciso o reconhecimento que a instituição 

e seus componentes fazem parte de uma sociedade onde há vários ambientes atrativos, 

modernos e divertidos, onde a tecnologia é um instrumento utilizado para a diminuição de 

esforços e sedução de atenção. Há também uma grande tendência em aliar o 

entretenimento à educação, em vários aspectos. Assim, é necessário buscar meios para 

disponibilizar condições mínimas de conforto para o desenvolvimento das atividades-fins 

da Universidade e estimular uma convivência maior entre os universitários. Com isso, 

pode-se aumentar a possibilidade de geração de debates, estudos e de construção do 

conhecimento. Uma mudança na educação passa pela transformação do espaço fisico, 

como sublinhado por Pedro Demo: 

"O amontoado linear de salas de aula deverá ser substituído pelos 
projetos abundantes e avanguardistas (sic) de pesquisa, locais de trabalho 

52 Citação realizada a partir de uma publicação em formato eletrônico, disponível na Internet, e, por isso, sem 
indicação de número de página. 
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individual e coletivo, bibliotecas e videotecas soberbas e atualizadas, 
laboratórios de toda a sorte, campos de experimentação e assim por 
diante" (Demo, 1996:35). 

Um redesenho dos processos administrativos e a implantação de um eficiente sistema de 

banco de dados também são medidas importantes ao se desejar a efetivação de ações 

extensionistas. A conseqüente desburocratização seria um aspecto de uma mudança na 

cultura organizacional em direção a um maior dinamismo, realização e satisfação, 

favorecendo o registro das atividades de extensão. 

o IFFE e a Fundação Euclides da Cunha são elementos importantes para a agilização 

administrativa, pois foram criadas com objetivo de oferecer caminhos alternativos para a 

organização e efetivação da extensão, evitando os obstáculos administrativos existentes na 

Universidade. Porém, precisam de uma maior consolidação da atuação junto ao 

Departamento, com uma aproximação também maior junto ao mesmo e um trabalho em 

direção à criação de valor53 para o corpo docente na realização de atividades 

extensionistas, oferecendo, por exemplo, um suporte mais amplo na divulgação dos cursos 

elaborados junto à comunidade. 

Um dos fatores maIS críticos destes sistema está relacionado aos recursos. Assim, é 

necessária a conscientização dos docentes acerca do fato que o registro de suas atividades 

contribui para uma maior destinação de recursos do Governo para a Universidade. 

53 Para mais informações sobre criar valor para clientes internos e externos: Churchill Jr , 2000. 
186 



A captação de recursos externos também pode ser benéfica para a complementação da 

infra-estrutura da universidade pública, como foi verificado no Departamento. Porém, é 

preciso evitar que a cobrança de taxas de inscrição tome-se uma barreira de entrada para os 

participantes. Isto poderia ser realizado com a formação de parcerias entre a Universidade 

e organizações públicas e privadas da comunidade para a obtenção de insumos necessários 

para a realização de programas e projetos. A escassez pode representar um desafio a ser 

superado com criatividade e empenho pelos qualificados profissionais que compõem o 

Departamento. 

o real cerne de toda essa mudança seria o trabalho junto aos universitários - docentes, 

discentes e funcionários. Primeiramente, é necessário redimensionar o quadro docente, 

como nas palavras de um professor: "recompor o quadro de docentes estáveis, docentes em 

condições de trabalho ( ... ) Com este quadro de pessoal precário, nós teremos naturalmente 

muita dificuldade em construir qualquer coisa que possa ser chamado de um ambiente 

acadêmico." 

Aliado a isso, é indicado um trabalho de ambientação de novos docentes, discentes e 

funcionários, valendo-se da oportunidade para uma reciclagem dos que já compõem o 

Departamento, como sugerido por um docente: 

"( ... ) aproveitar uma fase de grande modificação no quadro institucional 
e tentar fazer uma formação. ( ... ) Alguma forma de encontros, palestras 
e avaliações que permitam que as pessoas tenham uma consciência de 
qual é o papel delas. As pessoas não sabem qual é o papel delas". 
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É oportuno um destaque a esse depoimento. É necessária uma conscientização sobre o 

papel dos profissionais da educação superior em Administração e do compromisso que ele 

requer. Não será obtido um avanço nesta área de conhecimento e na educação dos 

administradores profissionais se prevalecer a falta de compromisso com a qualidade destes 

processos - o que pode ser considerado um dos principais problemas das IESs, como 

relatado na entrevista de um integrante do corpo docente: 

"( ... ) um dos problemas é esse: a falta de compromisso e dedicação. Não 
é uma questão de falta de competência, porque meus colegas são 
extremamente competentes fora da Universidade. Mas não têm um 
compromisso com a educação. Eles têm compromisso, muitas vezes, com 
o título que ser professor universitário dá, não é? Magistério caiu na vida 
dele para complementar salário. ( ... ) Então, efetivamente, a coisa 
complica ( ... ) pela falta de compromisso". 

Um dos passos possíveis para uma mudança neste quadro é uma maior iteração da 

Faculdade de Administração com a Escola de Educação da Universidade para o 

treinamento e constante reciclagem do corpo docentes, inclusive sobre aspectos didáticos e 

metodológicos do ensino, pesquisa e extensão. Assim, por exemplo, no início de cada 

período poderiam ser realizados eventos que proporcionassem a troca de experiências e o 

desenvolvimento de linhas de ação. E ir além: 

"Reeducar as pessoas. Sentar e discutir de fato as idéias e não discutir-se 
(sic). Que o professor fosse de fato valorizado. Uma humanização das 
pessoas e práticas. Mexer nos valores. Auto-reeducação. Reconhecer que 
isso é necessário e partir para a busca da sua realização, realização dos 
nossos sonhos. Vontade política particularmente, vontade das pessoas. 
Ver a educação como algo sério, como algo que é realmente capaz de 
construir" . 
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Outro fator que pode provocar mudanças na Faculdade de Administração em direção a uma 

maior conexão com a comunidade é a mobilização dos próprios estudantes. Como já foi 

demonstrado pela história das universidades e da extensão no Brasil, é o corpo discente 

organizado, através de entidades como o Diretório Acadêmico, que estimula mudanças na 

estrutura das universidades em direção à colaboração para as mudanças sociais. Assim, a 

criação de uma Associação de estudantes de Administração da UFF, ou organizações 

semelhantes, pode contribuir para uma maIOr coesão entre os mesmos e, 

conseqüentemente, para a sua mobilização em direção às mudanças necessárias. 

Para isso, é desejável que se trabalhe com os mesmos, desde o início do curso, a questão da 

importância do associativismo, do cuidado, da responsabilidade com o seu entorno. Uma 

das atividades a ser desenvolvida seria a mobilização dos próprios estudantes para a 

manutenção do espaço físico da faculdade. 

Porém, isso só será possível se for proporcionada uma maior convivência entre os 

integrantes do Departamento como um todo, o que pode ser realizado com a oferta de 

curso de graduação ou outras atividades acadêmicas durante o dia. Uma das medidas já 

implantadas em outras instituições de educação superior é a adoção do horário integral 

diurno até a metade do curso de graduação, eriquanto o restante do currículo é ofertado 

durante a noite, possibilitando a realização de estágios. Assim, seria aproveitado o 

potencial de energia, motivação e idéias dos novos estudantes, os mantendo na 

Universidade, juntamente com os professores. Isto apresentaria outros benefícios, como 

ressaltado por um professor: 

189 



"Abrir o turno diurno. Sem desmerecer o noturno. De tal maneira que o 
Departamento fique ativo, de preferência 24 horas por dia, se fosse 
possível. Então eu acho que a Universidade tem que remunerar esse 
patrimônio público que está parado aqui. Não tem cabimento ficar o 
prédio parado o dia inteiro para seis e meia da tarde não ter lugar para 
tanto aluno". 

Enfim, é necessário um processo de recomeço. Devido ao quadro atual, onde a integração 

entre as pessoas não é favorecida, é indicado o trabalho de dimensões como afeto, cuidado, 

sensibilidade, com o aproveitamento da grande concentração de inteligência existente na 

instituição. Como afirmado por um docente: "Então, quando você começar a mostrar para 

as pessoas, eu tenho certeza que muita gente vai responder muito bem. O potencial é muito 

grande, sabe?". 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

"Se a educação se diz emancipatória ( ... ) Não corresponderá ao desafio 
de cidadania moderna, se permanecer na mera transmissão, cópia, 
reprodução de conhecimento, no puro ensino e na pura aprendizagem, 
nos treinamentos domesticadores. Onde o aluno é objeto de 
aprendizagem, copiam-se lacaios, não se fazem cidadãos competentes. 
Onde o professor apenas ensina, reproduz-se a sucata, não o projeto 
próprio de desenvolvimento" (Demo, 1996:34). 

Nas últimas décadas, o mundo passou por grandes mudanças. As organizações foram 

impulsionadoras dessas transformações que, como bumerangues, foram aproveitadas por 

umas e deceparam a vida de outras. A globalização e a conseqüente reorganização da 

economia mundial, o aumento da demanda por educação superior, o aumento da 

competitividade entre as organizações e no mercado de trabalho, a crise dos Governos, o 

veloz desenvolvimento de novas tecnologias e a conseqüente diversificação de meios de 

informação e comunicação são algumas dessas ilimitáveis alterações ambientais. Aliado a 

tudo isso, houve um aumento da consciência da necessidade de sustentabilidade no 

desenvolvimento da sociedade. 

Esse cenário exige uma nova postura das organizações. Toma-se imperativo um enfoque 

global e sistêmico, através do qual, mesmo alcançando-se, no nível operacional, a solução 

de problemas inadiáveis, se resguarde a visão estratégica do processo de evolução social 

integrada do país. É necessária a consciência que todas as ações realizadas na sociedade 

são interdependentes, ou seja, a eficiência de uma depende das outras. A importância 

individual de um ator social, de um componente da sociedade, só é potencializada quando há 
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uma efetiva relação com outros, através de uma atuação harmônica em relação a 

determinados objetivos. Há que predominar um sentimento de interdependência e inter

responsabilidade entre os indivíduos e organizações que compõem a sociedade. 

A adaptação a esse ambiente mutante só é possível quando há flexibilidade e sensibilidade. 

No âmbito das organizações, a sua administração deve ser coesa e direcionada por sua 

missão, política, objetivos e metas, com suas definições baseadas em variáveis ambientais, 

externas e internas, e adotadas como compromisso de todos os seus componentes. A 

disposição e interação destes precisam ser flexíveis para que seja possível direcionar os 

esforços à percepção e compreensão das caracteristicas ambientais e a atuação de acordo 

com as mesmas. 

Nesse sentido, não é mais coerente que as instituições educacionais continuem baseando a 

sua organização acadêmica e administrativa em uma divisão, agrupamento e coordenação 

de responsabilidades e tarefas antiquadas. É preciso dinamismo e ação direcionados à uma 

nova postura na construção de conhecimentos. Que os estudantes sejam envolvidos nessa 

missão e que através dela sejam educados e desenvolvidos em sua autonomia, 

empreendedorismo e responsabilidades, assumindo a postura de agentes de transformação, 

dentro e além das organizações. 

Dentre os tipos de atividades básicas exercidas nas universidades, que formam o famoso 

tripé "ensino, pesquisa e extensão", observa-se que a extensão tem importância central 

quando refere-se ao intercâmbio de informações entre o "lado de dentro" e o "lado de fora" 

dos muros universitários. A extensão caracteriza-se como o tipo de atividade de cunho 
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educacional que VIsa envolver principalmente pessoas e organizações que não são 

estudantes regulares destas instituições, objetivando a troca e difusão de informações 

culturais e científicas com as mesmas. Assim, as instituições educacionais podem 

contribuir para o fortalecimento da comunidade onde estão inseridas, ao mesmo tempo em 

que se realimentam de conhecimento sobre a realidade, fomentando o ensino e a pesquisa, 

aumentando a qualidade da educação realizada. 

Na sociedade atual e futura, é necessário que a educação utilize moldes diferentes dos já 

adotados, mais direcionados à uma prática da liberdade (Freire, 1996). O estudante não 

pode ser considerado desprovido de saber, um consumidor passivo de idéias (Freire, 1977). 

O diálogo é uma condição essencial entre os sujeitos, e o "professor" assume cada vez 

mais a função de coordenador e animador, jamais impondo suas idéias. A extensão pode 

contribuir neste sentido, em direção a uma "educação para a decisão, para a 

responsabilidade social e política" (Freire, 1996:21), pois "não é no silêncio que os homens 

se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão" (Freire, 1977:78). 

As instituições de educação superior precisam desenvolver conhecimentos comprometidos 

com a solução dos problemas sociais e que sejam insumo de uma nova educação. Este 

processo educacional, por sua vez, deve aproveitar a oportunidade de envolver seus 

estudantes nessa produção de conhecimento, aumentando a abrangência da percepção e o 

poder de ação dos mesmos e, simultaneamente, trabalhando no sentido de elevar suas 

aspirações em direção à dignidade social coletiva. 
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Essa educação tem o potencial de contribuir para uma mudança na postura dos indivíduos 

diante da vida, uma postura ativa, consciente, de autodeterminação sobre seu destino, que os 

transforme em sujeitos de sua própria história. 

Projetos de ensino-pesquisa-extensão podem ser a base dessa construção de conhecimentos 

e educação do futuro, constituindo-se em verdadeiros processos renovadores que trabalhem 

conhecimentos de natureza. Assim, o processo educacional pode promover o 

desenvolvimento de várias dimensões humanas e sociais através da geração de 

experiências inesquecíveis, com afirmado por Boff : 

"Há uma vertente de nossa tradição cultural, tão antiga quanto a outra, 
que diz que o ser humano é na sua base sentimento, comoção e 
capacidade de sentir e de se relacionar afetivamente com tudo o que está 
à sua volta. Modemamente essa compreensão é representada pela 
vertente psicanalítica e comprovada empiricamente por Daniel Goleman 
no seu best-seller mundial, A inteligência emocional. Aí comprova ele 
que a mente racional leva um ou dois momentos para registrar e reagir 
enquanto a mente emocional reage e registra imediatamente. O primeiro 
impulso é do coração e não da cabeça (Boof, 1999). 

Para isso é necessária uma reorganização das instituições de educação superior, que inclua 

a construção de uma base administrativa flexível e adaptativa e a substituição dos 

numerosos níveis hierárquicos e processos burocráticos pela descentralização e autonomia 

de suas unidades. Os parâmetros definidos pelo Fórum Nacional de Pró Reitores de 

Extensão das Universidades Públicas podem ser úteis para a orientação deste processo. 

Mas, como percebido através deste estudo, as ações neste sentido devem ir além, com um 

efetivo incentivo e coordenação dos projetos e atividades, direcionados à uma interação 

com organizações e indivíduos da comunidade. 
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Com isto, será possível, por exemplo, o desenvolvimento de uma efetiva interação das 

unidades universitárias destinadas ao estudo da Administração com a comunidade que, se 

realizada com bases dialógicas, terá o potencial de estimular a orientação de olhares e 

análises para as peculiaridades da gestão de organizações locais e para as demandas de 

conhecimento das mesmas. A realimentação de informações em direção à universidade e a 

conseqüente descoberta de novas relações entre os vários aspectos da Administração poderá 

favorecer a flexibilidade do curriculo dos cursos e a reconstrução contínua da concepção 

sobre a gestão praticada nas organizações brasileiras. 

Assim, será por meio de ações como a prática integrada de ensino-pesquisa-extensão que 

as instituições de educação superior em Administração terão a possibilidade de contribuir 

efetivamente para o desenvolvimento das organizações de nosso país, realizando 

atividades, projetos e programas em conjunto com as mesmas. Em cada comunidade onde 

há uma unidade educacional de Administração há a possibilidade do estabelecimento de 

interações entre a mesma e as mais diversas organizações da comunidade, a fim de 

intercambiar informações e construir conhecimentos, trazendo beneficios para todos os 

envolvidos. 

Enfim, são necessárias ações para que toda a sociedade seja convocada para uma nova 

construção de conhecimentos que serão o alimento de uma nova educação. 

"Escolas e educadores que, por diversos motivos, não colaboram para 
preparar alunos/as para esta nova sociedade e novo tipo de trabalho estão, 
de um modo ou de outro, conscientemente ou não, contribuindo para o 
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aumento ou manutenção da exclusão social. Por isso a renovação 
profunda da educação é hoje uma tarefa social extremamente prioritária. 
Escolas atrasadas significam aumento da exclusão. Escolas que se 
renovam e atualizam significam salvar vidas humanas" (Assmann e Mo 
Sung, 2000: 92). 
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ANEXO 1 - ORGANOGRAMA UFF 

I Conselho de Ensino e l 
'-----' 

Conselho Universitário J I Conselho de Curadores J 

I 
Reitor I 

I Centro de Estudos Gerais I H Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos J 
~----------------------~ 

---l Centro de Ciências Médicas I H I I~ _____________ --.J Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

L Hospital Universitário Antônio Pedro 

-l Centro de Estudos Sociais Aplicados I H Pró-Reitoria de Extensão I 
~----------------------~ 

~ Faculdade de Adm. e CiêncIas ContábeIs 

- Faculdade de Direito 

r- Faculdade de Educação 

- Faculdade de EconOInIa 

'- Escola de Serviço Social 

Centro TecnológICO I 

Pró-Reitoria de Planejamento I 

Gabinete do Reitor I 
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ANEXO 3 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO DO CENTRO DE ESTUDOS 
SOCIAIS/UFF: 1997 A 2001 

QUANTIDADE DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS DESENVOLVIDAS PELO CES - 1997 

UNIDADE NR. DE ATIVIDADES % DEPARTAMENTO 
Direito 
Educa~ão 

Educação 

Educação 

Serviço 
Social 
Serviço 
Social 

Total 

1 5% Departamento de Serviço Público 
5 24% Faculdade de Educação 
5 24% Departamento de Sociedade, Educação e 

Conhecimento 
5% Departamento de Fundamentos 

Pedagógicos 
6 28% Departamento de Serviço Social de 

CamEos 
3 14% Departamento de Serviço Social de Niterói 

21 100% 

PARTICIPAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS DO CES NO 
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS - 1997 

SERViÇO 
SOCIAL 

42% 

DIREITO 
5% 
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QUANTIDADE DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS DESENVOLVIDAS 
PELO CES - 1998 

UNIDADE NR. DE % DEPARTAMENTO 
ATIVIDADES 

Direito 1 2% DeEartamento de Serviço Público 
Educação 2% Faculdade de Educação 
Educação 6 14% Departamento de Sociedade, Educação 

Conhecimento 
Educação 2 5% Departamento de Fundamentos Pedagógicos 
Educação 3 7% Programa de Alfabetização e Leitura 
Serviço Social 7 17% DeEartamento de Serviço Social de CamEos 
Serviço Social 10 23% DeEartamento de Serviço Social de Niterói 
Ciências 13 30% Departamento de Contabilidade 
Contábeis 
Total 43 100% 

PARTICIPAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS DO CES NO 
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS -1998 

CONTÁBEIS 

30% 

DIREITO 

2% 

SERViÇO 
SOCIAL 

40% 

EDUCAÇÃO 
28% 
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QUANTIDADE DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS DESENVOLVIDAS 
PELO CES - 1999 

UNIDADE NR. DE % DEPARTAMENTO 
ATIVIDADES 

Direito 15 12% DeEartamento de Direito Privado 
Educa~ão 7 5% Faculdade de Educação 
Educação 15 12% Departamento de Sociedade, Educação 

Conhecimento 
Educa~ão 13 10% De.eartamento de Fundamentos Pedagógicos 
Serviço Social 21 17% Departamento de Serviço Social de Campos 
Servi~o Social 27 22% De.eartamento de Serviço Social de Niterói 
Contabilidade 26 21% De.eartamento de Contabilidade 
Administra~ão 1 1% De.eartamento de Administração 
Total 125 100% 

PARTICIPAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS DO CES NO 
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS -1999 

ADMINISlRA 
çÃO 
1% DIREITO 

12% 

39% 

EDUCAÇÃO 
27% 
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QUANTIDADE DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS DESENVOLVIDAS 
PELO CES - 2000 

UNIDADE NR DE % DEPARTAMENTO 
ATIVIDADES 

Direito 2 2% DeEartamento de Serviço Público 
Direito 14 17% DeEartamento de Direito Privado 
Educa~ão 1% Faculdade de Educação 
Educação 13 15% Departamento de Sociedade, Educação 

Conhecimento 
Serviço Social 13 15% Departamento de Serviço Social de Campos 
Serviço Social 17 20% Departamento de Serviço Social de Niterói 
Contabilidade 24 30% Departamento de Contabilidade 
Total 84 100% 

PARTICIPAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS DO CES NO 
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS - 2000 

CONTÁBEIS 
30% 

SERViÇO 
SOCIAL 

35% 

DIREITO 
19% 

EDUCAÇÃO 
16% 
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QUANTIDADE DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO DESENVOLVIDAS 
NO CES - 2001 

UNIDADE NR. DE % DEPARTAMENTO 
ATIVIDADES 

Direito 2 4% Departamento de Direito Público 
Direito 7 14% Departamento de Direito Privado 
Educação 2% Faculdade de Educação 
Educação 15 30% Departamento de Sociedade, Educação e 

Conhecimento 
Educação 10 20% Departamento de Fundamentos Pedagógicos 
Serviço Social 8 16% Departamento de Serviço Social de Campos 
Serviço Social 6 12% Departamento de Serviço Social de Niterói 
Contabilidade 1 2% Departamento de Contabilidade 
Total 50 100% 

PARTICIPAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS DO CES NO 
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS - 2001 

CONTÁBEIS 

30% 

SERViÇO 
SOCIAL 

35% 

DIREITO 
19% 

EDUCAÇÃO 
16% 
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ANEXO 4 - FUNDAÇÕES DE AMPARO À PESQUISA 

FUNDAÇÃO 
FAPEAL - Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas 
F APEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Minas Gerais 
FAPERGS - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Rio Grande do Sul 

SITE NA INTERNET 
www.fapeal.br 
www.fapemig.br 

www.fapergs.br 

FAP/DF - Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito www.fap.df.gov.br 
Federal 
F APESQ/PB - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 
Paraíba 
FAPEP/PB - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 
Paraíba 
FUNCITEC - Fundação de Ciência e Tecnologia (Santa 
Catarina) 
F AP-SE - Fundação de Amparo à Pesguisa de Sergipe 
CADCT - Superintendência de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (Salvador) 

www.fapesq.rpp.br 

www.fapep.jpa.com.br 

www.funcitec.rct-sc.br 

www.fap.se.gov.br 
www.cadct.ba.gov.br 

FUNCAP - Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa www.funcap.ce.gov.br 

FACEPE - Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do www.facepe.pe.gov.br 
Estado de Pernambuco 

FAPEPI - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do www.fapepi.pop-pi.rnp.br 
Piauí 
FAPERJ - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio www.fapeIj.br 
de Janeiro 
FAPEMAT - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de www.fapemat.br 
Mato Grosso 

FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de www.fapesp.br 
São Paulo 
FUNDECT - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do www.fundect.ms.gov.br 
Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do 
Sul 
FUNPEC - Fundação Norte Riograndense de Pesquisa e 
Cultura 
Fundação Araucária - Paraná www.seti.gov.br 

Fonte: FACEPE, 2001. 
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1 de () 

ORDEM DE SERVIÇO / PROEX N." 03, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2000. 

Ementa: Dispõe sobre a normatização da concessão e 

distribuição de Bolsas de Extensão para 2001. 

Considerando o Artigo 8° da Resolução CEP n.o 126/96, que atribui à PROEX-Pró-Reitoria de Extensão-

competência para baixar normas referentes às Atividades de Extensão; 

O Pró- Reitor de Extensão, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, após acatar as 

sugestões apresentadas pelas comissões de bolsa de extensão/2000 e apresentá-Ias à Câmara Técnica de Extensão, resolve: 

1. DAS CONDIÇÕES PARA A V ALIAÇÃO: 

1.1 - Deverão ser avaliados somente os ProgramaslProjetos registrados na PROEX até 15 de fevereiro de 200 I, no caso dos 

que solicitam bolsa(s) de extensão para o período de abril a dezembro de 2001. 

1.2 - Deverão ser avaliados somente os Programas/Projetos registrados na PROEX até 15 de maio de 200 I, no caso dos que 

solicitam bolsa(s) de extensão para o período de julho a dezembro de 200 I. 

1.3 - Os Programas/Projetos antigos só serão avaliados se tiverem apresentado o relatório de atividades, bem como o(s) 

relatório(s) does) bolsista(s) de extensão, referentes ao ano de 2000. 

1.4 - Cada Coordenadoria da PROEX deverá enviar à "COMISSÃO DE BOLSA DE EXTENSÃO" os 

ProgramasIProjetos devidamente ordenados e organizados, através de um único processo. Não será permitido enviar à 

"COMISSÃO DE BOLSA DE EXTENSÃO" nenhum memorando ou documento que não seja parte integrante do 

processo ou que tenha sido protocolado na PROEX após a primeira reunião da "COMISSÃO DE BOLSA DE 

EXTENSÃO". 

1.5 - A solicitação de bolsa(s) de extensão para os Programas/Projetos deverá estar expressa nos respectivos processos. Será, 

ainda, indispensável o envio das seguintes informações: resumo das atividades a serem desenvolvidas pelos bolsistas, metodologia 

e critérios de avaliação do bolsista, n° de bolsas solicitadas, período de atuação do bolsista, área(s) de formação do bolsista. 

2. DA DISTRIBUIÇÃO DAS BOLSAS: 

2.1 - As bolsas de extensão serão distribuídas, mediante as pontuações obtidas, pelos ProgramasIProjetos, que serão 

analisados e avaliados por uma comissão (ítem 4), que terá como instrumento de trabalho os indicadores propostos no 

item 6. 

2.2 - Serão concedidas no mÍntmo 35% das bolsas para programaS/projetos novos. 

3. DO ~Ú"IERO DE BOLSAS POR PROGRAMA/PROJETO: 

3.1 - O número de bolsas será definido de acordo com a pontuação obtida na avaliação. observando-se os seguintes criténos: 

Para projetos novos e antigos: 

• de 90 a 100 pontos = 2 bolsas, no máximo 

• de 70 a 89 pontos = I bolsa 

3.2 - Os Programas/Projetos que derem entrada na PROEX até 15 de fevereiro de 2001 e que não forem contemplados na I· 

Seleção, poderão concorrer à 2° Seleção. desde que o coordenador envie :v1emorando à PROEX, até 15 de maio de 
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2. de () 

200 I, sol iCllando o rccncaminhamento para a nova selcção. 

-'.2 - Quando um doccntc ou técnico for coordenador geral de mais de um Programa/ProJcto, quc estcJa scndo avaliado. no 

máXimo poderá ser contemplado com três bolsas de extensão no ano. As bolsas serão distribuídas entre aqueles 

Programas/Projetos, sob sua coordenação, que tenham obtido maior pontuação. 

4. DA FORMAÇÃO DA "COMISSÃO DE BOLSA DE EXTENSÃO": 

4.1 - Caberá à "COMISSÃO DE BOLSA DE EXTENSÃO" analisar, avaliar e pontuar os Programas/Projetos que 

solicitaram bolsa(s) de extensão. 

4.2 - A "COMISSÃO DE BOLSA DE EXTENSÃO", designada pelo Pró-Reitor de Extensão, será composta por quinze 

membros, sendo oito indicados pelos Centros Universitários de Ensino (dois por Centro), seis indicados pelas 

Coordenadorias da PROEX (dois por Coordenadoria) e um presidente indicado pelo Pró-Reitor de Extensão; 

4.3 - A "COMISSÃO DE BOLSA DE EXTENSÃO" poderá criar grupos de trabalho (de no mínimo dois membros), 

sendo que o avaliador não poderá pontuar ProgramasIProjetos de seu Departamento/Setor de origem; 

4.4 - A "COMISSÃO DE BOLSA DE EXTENSÃO" terá caráter consultivo. 
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.:.. .. Será avaliado considerando o tempo de registro 
c sua continUidade na PROEX. Se o Programa/Projeto • 
for interrompido e ficar desativado por um período 
Igualou maior que.! anos, quando for reapresentado • 
será considerado novo. • 

.:. '" O Programa/Projeto foi apresentado na Semana • 
de Extensão do ano de 2000. • 

• 

Novo: I ponto 

Até 2 anos (incompletos): 2 pontos 

De 2 a 4 anos (incompletos): 3 pontos 

De 4 a 6 anos (incompletos): 4 pontos 

Com 6 anos ou mais: 5 pontos. 

5 pontos. 

2- TnsefçãOOo "Programll7ProJeto - nas prioridades Máximo 10 Pontos -, 
político- institucionais ao nível local e regional ou 
nacional e internacional. 

Refere- se à política estabelecida pelo "Plano Nacional de 
Extensão" do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão 

• O Programa/Projeto contempla apenas um eixo 

• 

temático: 3 pontos. 

O Programa/Projeto contempla mais de um eixo 
temático: 5 pontos. 

das Universidades Públicas Brasileiras, cujos eixos temáticos I 
são os seguintes: • 

I 
Preservação e Sustentabilidade do Meio-

O Programa/Projeto apresenta uma justificativa I 
fundamentando sua inserção no eixo temático 
principal: 5 pontos. 

Ambiente; 

.: •...... Promoção à Saúde e à Qualidade de Vida; 

Educação Básica; 

.: •...... Desenvolvimento da Cultura; 

. : •...... Transferência de Tecnologias Apropriadas; 

Atenção Integral à Criança, Adolescente e 
Idoso; 

.:.. Capacitação e Qualificação de Recursos 
Humanos e de Gestores de Políticas Públicas; 

.:....... Reforma Agrária e Trabalho Rural. 

Máximo 10 Pontos 

3- Coordenação e desenvolvimento 
interinstitucionais. 

de ações I 

I· Interdisciplinar e/ou interdepartamental: 5 pontos 

Deverão ser identificados os departamentos, disciplinas • 
e/ou áreas do conhecimento e as instituições externas 

Interinstitucional: 5 pontos 

envolvidas na organização e/ou execução do i 
Programa/Projeto. A participação das instituições 
externas deverá ser comprovada. 

4- Integração das atiVidades de enslDo. pesquisa e 5láxlmo 10 Pontos 
extensão no Programa/Projeto. 

• Se atender ao ítem "A": 3 pontos 
A) Somente ensino e extensão. 

• Se atender ao item "8": I O Pomos 

8) Ensino, pesquisa e extensão. 

::1- Divulgação dos resultados elou geração de 51axlmo 05 Pontos 
produtos. • Apresenta forma de divulgação e: ou produto: 5 
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•. . . . . . . . . Para progra~aslQrojeto~ /lOVos. 
indicar a forma de divulgação dos resultados c/ou 
produtos a serem gerados. 

•. . . . . . . . . Para programaslproieto~ antigos 
(excetuando-se a Semana de Extensão, já pontuada no 
ítem I), apresentar no relatório a forma de divulgação 
dos resultados elou produtos gerados. 

4 de <> 

pontos 

---r o:- EspecIficação das atIVIdades do ProgramaJ'ProJeto ~ -----------------------, 
, realizadas por perfodo determinado. I Máximo 5 Pontos 

.:.. As atividades devem ser descritas e deve ser I 
apresentado um cronograma físico. 

• Apresenta apenas a descrição das Atividades: 

8-

Deverá ser feito um encadeamento das 
etapas (atividades) a serem realizadas no exercício e 
apontados os indicadores de avanço do projeto. 

. . . . .. A participação do aluno bolsista só 
será considerada se for caracterizada e justificada a 
integração às atividades acadêmicas . 

• :.. . . . . . .. Não será considerada neste indicador 
a participação do aluno enquanto clientela . 

• :.. . . . . . .. A participação do aluno deve ficar 
clara quanto a: 

A) Aluno Graduando ou Pós-Graduando; 

8) Número de alunos; 

C) Área de formação do aluno; 

D) Forma de atuação (atividades acadêmicas 
desenvolvidas, coerentes com os objetivos do 
Programa/Projeto ). 

PartJclpação do aluno não bolSISta no 
Programa/Projeto. 

.:.. Não será considerada neste indicador a 
participação do aluno enquanto clientela 

.:.. A participação do aluno deve ficar 
clara quanto a: 

A) Aluno Graduando ou Pós-Graduando; 

8) :-Iúmero de alunos; 

C) Área de formação do aluno; 

D) Forma de atuação (atividades acadêmicas 
desenvolvidas, coerentes com os objetivos do 
Programa/Projeto l. 

i ponto. 

• Além da descrição das atividades apresenta o 
cronograma físico: 5 pontos 

xlmo pon os 
• Se atender ao item "A" - 2 pontos 
• Se atender ao item "8" - 2 pontos 
• Se atender ao item "C" - 2 pontos 
• Se atender ao item "D" - 9 pontos 

Maxlmo 10 pontos 
• Se atender ao item "A" - I ponto 
• Se atender ao item "8" - I ponto 
• Se atender ao item "C" - I ponto 
• Se atender ao item "D" - 7 pontos 

9- PartIcIpação do docente ou tecDlco- adminIstratIvo ~laxlmo 10 pontos 
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no Pro~rama/Projeto. 

, A particIpação do docente ou do técnico-administrativo será 
analisada levando-se em consideração o tipo de atuação no 
projeto. 

.:.. Refere- se à integração interinstitucional do 
Programa/Projeto . 

• :.. Para este indicador somente será pontuado o 
Programa/Projeto que especificar o tipo de atuação, 
tanto dos recursos humanos da UFF, como de outras 
instituições. No caso de participação de outras 
instituições. deverá vir anexa ao PrograrnalProjeto a 
identificação necessária e a formalização da parceria. 

.:.. Para o Programa/Proleto novo a 
pontuação máxima será atribulda se o mesmo 
especificar os instrumentos de avaliação que serão 
utilizados. 

• :....... Para o Programa/Projeto antigo;. 

A. deverão ser especificados os instrumentos de 
avaliação que serão utilizados 

B. deverio apresentar uma avaliação critica das 
atividades desenvolvidas, de acordo com os 
instrumentos de avaliação propostos no 
Programa/Projeto do ano anterior. 

7. DO DESEMPATE NA PONTUAÇÃO 

:5 de () 

• Somente como Coordenador: 5 pontos 

• Como Coordenador e Executor: I () pontos 

ilmOs porilOs-- - - n __ • _____ ~ ___ ------ -------

• Somente da UFF: 3 pontos 
• Da UFF mais uma Instituição: 4 pontos 
• Da UFF mais duas ou mais instituições: 5 pontos 

Máximo 10 pontos 

Novo: 

• Apresenta os instrumentos de avaliação 
especificados: 10 pontos . 

Antigo: 

• Se atender ao item" A": 5 pontos. 

• Se atender ao item "8": 5 pontos. 

7.1 - No caso de haver empate, será usado como critério para desempate a pontuação obtida respectivamente nos itens 7, 4, 3 e 
8. 

8. DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO E RECURSOS 

8.1 - O resultado da avaliação será homologado pela Câmara Técnica da PROEX e, posteriormente comunicado aos 

Departamentos de Ensino através das Assessorias de Extensão dos Centros Universitários e, afixado em quadro de 

aviso na PRO EX. 

8.2 - O Coordenador do projeto avaliado e nào contemplado com bolsa de extensão poderá, quando for o caso, entrar com 

recurso na PROEX, até 72 horas após a divulgação dos resultados. 

8.3 - A revisão da avaliação, somente, será efetuada mediante a apresentação do citado recurso. que deverá ser apresentado 

pelo coordenador do projeto. conforme normas que venham a ser estabelecIdas pela "COMISSÃO DE BOLSA DE 

EXTENSÃO". 

9. DA PARTICIPAÇÃO ~A SEMANA DE EXTENSÃO DA UFF. 

9.1 - Todos os ProgramastProjetos que forem contemplados com bolsa de extensão deverão. obrigatoriamente. se Inscrever 

para a apresentação de trabalho na VI Semana de Extensão da LiFF. 

10. DOS CASOS OMISSOS. 
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ó de Í) 

I (I. I - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pró-Reitor de Extensão, após terem sidos encaminhados para análise pelo 

presidente da "COMISSÃO DE BOLSA DE EXTENSÃO". 

http://www.uff.br/proexlos03.htm 

Firmino Marsico Filho 
Pró-Reitor de Extensão 

12/02/01 
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ANEXO 11 

P.'-:STRUÇ Ao NORMA TIYA - PROEX n° 02 . de 02 de dezembro de 1996. 

Ementa: Dispõe sobre a normatização das atividades de 
extensão. 

Considerando o Art. 8° da Resolução 126/96 - CEP, que estabelece da 
competência da PROEX de baixar Instl11ção Normativa referente à normatização das atividades de 
extensão: 

O Pró-Reitor, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, 

Instrui: 

1. A elaboração dos Programas e Projetos de Extensão deverá obedecer nos itens constantes no Anexo I. 

2. A elaboração dos Relatórios dos Programas e Projetos de Extensão deverá obedecer aos itens 
do Anexo lI. 

3. A avaliação dos Programas e Projetos de Extensão deverá pautar-se nos indicadores 
institucionais contidos no Anexo III. 

4. A análise dos Programas e Projetos de extensão obedecerá a uma periodicidade trimestral uma 
vez cumprido o Art. 4° da Resolução 126/96. 

a) As atividades previstas para realização no 1° trimestre do ano (janeiro. Fevereiro e 
março) deverão ser apresentadas à PROEX até o dia 15 de novembro do ano anterior; 

b) As atividades previstas para realização no 2° trimestre (abril, maio e junho) deverão 
ser apresentadas à PROEX até o dia 15 de fevereiro; 

c) As atividades previstas para realização no 3° trimestre (julho, agosto e setembro) deverão 
ser apresentadas à PROEX até o dia 15 de maio; 

d) As atividades previstas para realização no 4° trimestre (outubro, novembro e dezembro) 
deverão ser apresentadas à PRO EX até o dia 15 de agosto. 

5. Os Projetos de Extensão que incluam a solicitação de bolsas, a serem executados no período de abril a 
dezembro deverão ser apresentados à PROEX até o dia 15 de fevereiro e para o 2° semestre, de julho 
a dezembro. até o dia 15 de maio, atendendo o Art. 4° da Resolução 126/96. 
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6. O Curso de Férias ocorrerá no mês de julho sendo que as propostas de cursos e eventos deverão 
ser 

apresentadas à PROEX até o dia 15 de março. 

7. O UFF - Espaço Aberto. atividades conjuntas PROEXI PROAC que objetivam a apresentação 
dos 

cursos da UFF para a clientela de 2° grau, ocorrerá no mês de maio. 

8. A Semana de Extensão da UFF ocorrerá no mês de outubro. As inscrições para exposições através 
de 
"posters" ou comunicações coordenadas deverão ser apresentadas à PRO EX até o dia 15 de agosto. 

9. O Catálogo das Atividades de Extensão terá periodicidade semestral.. Para o l° semestre os 
dados 

deverão ser apresentados à PROEX até o dia 15 de novembro do ano anterior, e para o 2° semestre 
até 

o dia 15 de maio. 

10. O relatório final dos ProgramaslProjetos e Atividades (Anexo li) deverá ser apresentado à PROEX até 
45 dias após o término de sua realização. Os Programas, Projetos ou Atividades cujo cronograma de 
desenvolvimento ultrapasse o período anual, caberá a coordenação apresentar relatório de 
acompanhamento até o dia 15 de novembro de cada ano. 

11. Os Programas, Projetos e Atividades anteriormente aprovados pela PROEX, a cada período 
anual 

deverão ser apresentados à esta Pró-Reitoria, via Departamentos, Unidades e Centros, informando-
se 

quanto à sua continuidade. modificações a serem processadas e atualização dos recursos, obedecendo-
se 

aos prazos estabelecidos no item 4 e 5 desta Instrução Normativa. 

12. O registro dos certificados de extensão, de que trata o Artigo 10° da Resolução do CEP n° 
126/96, 

quando expedidos pelos Centros, Unidades ou Departamentos, deverá ser efetuado pela PROEX 
através 

de uma listagem dos participantes encaminhada pelas Coordenações dos Programas, Projetos 
ou 

Atividades. 

13. Os casos omissos serão analisados pela Câmara Técnica da PROEX. 

AIDYL DE CARVALHO PREIS 
Pró-Reitor de Extensão 
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ANEXO I 

Itens para Elaboração de Programas e Projetos de Extensão 

1 - Identificação 

Título 
Instituição e Órgãos envolvidos (endereço, telefone) 
Coordenação do Projeto (nome, endereço, lotação) 
Período de Execução (início e término) 
Preponderância de atividades (art. 3° da Resolução 126/96 do CEP) 

2 - Justificativa 

3 - Objetivos 
3.1 - Geral 
3.2 - Específicos 

4 -Metas 

5 - MetodologialDesenvolvimento 
5.1- Local de execução 
5.2- ClientelaIPopulação 
5.3- Atividades 
5.4- Conteúdo 
5.5- Método 

6 - Recursos 
6.1 - Recursos humanos (nome de docentes, d!scentes e técnicos) 
6.2 - Recursos fisicos 
6.3 - Recursos materiais 

6.3.1 - material permanente 
6.3.2 - material de consumo 

6.4 - Recursos Financeiros 
6.4.1 - Plano de Aplicação 
6.4.2 - Cronograma de Desenvolvimento 

7 - Cronograma de Execução 

8 - Avaliação 
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ANEXO 11 

Itens para Elaboração de Relatório dos Programas e Projetos de Extensão 

1. Identificação 
Título 
Instituição e Órgãos envolvidos 
Coordenação (nome, endereço e lotação) 
Período real de execução (início e término) 
Preponderância de atividade (art. 3° da Resolução 126/96 do CEP) 
Clientela, especificando o número de elementos atendidos 
Local em que foi realizado (localização geográfica) 
Carga horária 

2 - Desenvolvimento do Projeto 

3 - Alcance dos Objetivos 
I 
I 

4 - ~etas Atingidas e Produtos Gerados 

I 
5 - Análise da Metodologia 

6 - Recursos 
i 6.1 - Humanos, materiais e fisicos (número de docentes, discentes e técnicos) 

6.2 - Materiais 
6.3 - Físicos 
6.4 - Financeiros 

7 - Alterações no Cronograma 

8 - Avaliação 

9 - Registro de Participação 
9.1 - Executores do Programa ou Projeto 
9.2 - Clientela 

- Nome de inscritos e de concluintes (cursos) 
- Número de atendidos (outros projetos) 



ANO XXVI - N° 236 18/12//96 SEÇÃO IV - PÁG. 14 a 20 

INSTRUÇÃO NORMATIVA - PROEX (continuação ... ) 

ANEXom 

Indicadores Institucionais para Avaliação de Programas e Projetos de Extensão 

1. Evolução do Programa / Projeto 

1.1 - Duração do Programa / Projeto 
1.2 - Periodicidade do Programa / Projeto 
1.3 - Perspectiva de continuidade 

2. Inserção do Programa / Projeto nas prioridades políticas institucionais a nível local, regional, nacional 
ou internacional. 

3. Coordenação e desenvolvimento de ações Interdisciplinares, Interdepartamentais, Intercentros 
e 

Interinstitucionais. 

4. Integração das atividades de ensino, pesquisa e de serviço. 

5. Especificação e número de atividades realizadas por período determinado. 

6. Participação do aluno nos Projetos / Atividades 

6.1 - Áreas profissionais envolvidas 
6.2 - Nível de capacitação do alunado (técnico, educação continuada, graduação - período e pós

graduação - lato ou stricto senso) 
6.3 - Número de alunos 
6.4 - Carga horária semanal dedicada ao Projeto / Atividade por aluno e total. 

7. Participação do docente nos Projetos / Atividades 

7.1 - Áreas profissionais envolvidas 
7.2 - Titulação 
7.3 - Número de docentes 
7.4 - Número de técnicos administrativos 
7.5 - Carga horária semanal dedicada aos Projetos / Atividades para docente e técnicos

administrativos. 
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8. Participação de recursos humanos externos 

8.1 - Áreas profissionais envolvidas 
8.2 - Titulação 
8.3 - Número de docentes 
8.4 - Número de técnicos-administrativos 
8.5 - Carga horária semanal dedicada aos Projetos / Atividades por docente e técnicos

adminsitrativos. 

9. Existência de atividade de pesquisa 

9.1 - Número de trabalhos realizados no último ano e em anos anteriores por área temática 
9.2 - Utilização dos resultados 
9.3 - Abrangência de divulgação (intra-projeto, institucional, interinstitucional, nacional e 

internacional) 
9.4 - Apoio por órgão de fomento. 

10. Execução de atividade de prestação de serviços 

10.1 - Especificação e número das atividades de prestação de serviços 
10.2 - Implantação de atividades ou serviços 
10.3 - População atendida em função do universo pretendido 
10.4 - Aumento de produtividade 
10.5 - Variação de conduta após iniciada a execução do Projeto 
lO.6 - Variação de outros indicadores específicos. 

11. Existência de Instrumentos de avaliação específicos dos Projetos / Atividades. 
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