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Introdução
Neste ciclo de seminário interinstitucional sobre a extensão pretende-se suscitar o debate
sobre a curricularização da extensão (casos concretos de implementação nas
universidades, dificuldades e desafios) e os seus impactos na relação da universidade
com a sociedade.
Serão propostos sete encontros, sendo seis encontros com cada uma das universidades
parceiras da rede articul@ções e um último de fechamento final.
Em cada encontro haverá um ou dois oradores principais para exposição geral e debatedores.
A dinâmica de cada seminário divide-se em três momentos: a fase de exposição, a de
discussão e a de conclusão. Um membro da Rede Articul@ções ficará responsável pela
síntese de cada seminário.
No final do ciclo haverá a produção de um e-book que possa auxiliar redes,
programas/projetos e cursos das universidades na implementação com base nos exemplosconcretos apresentados. Por esta razão, considera-se um minicurso (parte assíncrona e outra
síncrona) por contemplar um trabalho final que será avaliado.
Justificativa
O tema é urgente e relevante porque só teremos mais 12 meses para a implementação da
curricularização da extensão nos cursos do ensino superior, conforme a Resolução CNE/CES
Nº. 1/2020, de 29 de dezembro de 2020, que, em razão da pandemia da Covid-19, determinou
a prorrogação, por mais doze meses, do prazo de implantação das novas Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN).
No caso da UNIFESP, Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) que ainda não atenderam à
curricularização da extensão precisam ser revisados e devem ser encaminhados à
Coordenadoria de Projetos e Acompanhamento Pedagógico (CPAP), da Pró-Reitoria de
Graduação, até o dia 31 de julho de 2022, conforme cronograma indicado a seguir:
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Na UNIFESP é necessário atender aos prazos para que os ingressantes na graduação em
2023 passem a cumprir o mínimo de 10% da carga horária total em programas e projetos de
extensão universitária, conforme regulamento na Resolução nº 139, de 11 de outubro de 2017.

Objetivos de aprendizagem
- compreender o papel da extensão como articulador da universidade-escolas/serviçospoder público e sociedade,
- gerir a extensão de forma mais eficiente,
- identificar critérios que caracterizam a extensão inovadora, empreendedorismo social
a inovação social,
- desenhar formas de curricularização da extensão universitária (programas, projetos e
programas institucionais),
- conhecer relatos de atividades extensionistas curricularizadas em cursos
universitários,
- conhecer os caminhos para buscar parcerias com as universidades.
Objetivos de ensino
- abordar conceitos fundamentais para a extensão: dialogicidade, soft skills, inovação
social, curricularização da extensão, extensionalização do currículo, entre outros,
- apresentar a perspectivas e oportunidades de extensão universitária de universidades
públicas (federais, estaduais), privadas e estrangeiras,
- propor formas de curricularização da extensão que atendam às necessidades locais,
- capacitar professores do ensino básico e servidores do poder público para a gestão
compartilhada de ações de extensão.

Ementa
1. Gestão de projetos de extensão nas universidades ● Fluxo elevado de estudantes nos programas/projetos - Quem é a equipe fixa?
“Quem carrega o piano” de programas/projetos de longa duração? Se os
projetos/ programas forem dos campi, quem vai gerir? A extensão para TAE
não contabiliza para a progressão na carreira;
● Exemplo-concreto da escola preparatória-UFABC
● Reduzido investimento do governo federal na extensão - fim do PROEXT em
2016 (link http://portal.mec.gov.br/proext/temas)
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2. Extensão como potenciador da articulação da universidade-escolas/serviços-poder
público e sociedade;
● Como envolver a sociedade na gestão da extensão? Esta dimensão não faz
parte da prática remunerada dos professores das escolas básicas e de
profissionais (Caso do PIBIC-ensino médio);
● Qual é o papel do poder público local?
3. Extensão no contexto das práticas de ensino-pesquisa-gestão-extensão das
universidades
● Contradições nas universidades - extensão é uma das dimensões (pesquisaensino-extensão-gestão) nas universidades, mas não é considerada
igualmente para a progressão na carreira dos servidores públicos e nem faz
parte das exigências para ingresso nos concursos públicos em todas as
universidades (por ex., entregar um projeto de extensão),
● Status das bolsas de extensão face às bolsas de iniciação científica estudantes se espelham nos pesquisadores que valorizam mais a pesquisa.
4. Curricularização da extensão ou extensionalização do currículo?
● Extensão como horas complementares contabilizadas na carga horária dos
estudantes em apenas alguns cursos das universidades e, por esta razão, nem
todos os estudantes estão sensibilizados e entendem o que é a extensão
universitária de forma a facilitar a aceitação dos 10% nas unidades
curriculares;
● Maior procura de todos pela extensão de forma dispersa, desinformada e sem
a devida valorização de projetos/programas já consolidados.
● Papel do estagiário PAD (Programa de aperfeiçoamento didático) nas UCs
curricularizadas e a não necessidade de o docente responsável da disciplina
ser professor de Programa de Pós-Graduação.
5. Agência de Inovação Tecnológica e Social (Agits) da UNIFESP, Inova (Agência de
Inovação da UFABC) e extensão inovadora nas universidades
● Inovação social nos projetos/programas de extensão - Quais os critérios para
se definir um projeto de extensão como inovação social? Como são
mensurados os resultados – geração deste valor social - em projetos de
extensão?
● Público versus privado - inovação social serve ao bem-comum e contribui para
um futuro melhor, oferece bens e serviços a um custo acessível às camadas
mais baixas, entre outros.
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6. Extensão - a perspectiva da sociedade.
● Qual é a real necessidade do público da atividade extensionista?
● A população sabe o que é extensão?

METODOLOGIA
O ciclo de seminários está sendo registrado como curso misto (síncrono e assíncrono) nos
sistemas de extensão (SIEX e SIG) de ambas as universidades (UNIFESP e UFABC) para
trazer a comunidade acadêmica das 2 instituições e o público externo.

Serão 7 seminários e atividades assíncronas (vários artigos e vídeos de eventos das
instituições parceiras), contabilizando 36 horas certificadas pela Instituição de inscrição
(UNIFESP ou UFABC). Pretendemos terminar em novembro e lançarmos um e-book até
dezembro.
Conta com apoio das universidades parceiras da Rede Articul@ções: (i) Universidade Trásos-Montes e Alto-Douro (UTAD), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas) e Centro Federal de Educação
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - Cefet/RJ; e de parceiros do poder público: Prefeitura
de Diadema, Diretoria de Ensino, Secretaria de Cidadania e Assistência Social (SCAS) da
Prefeitura Municipal de Santo André (PMSA), Consórcio Intermunicipal Grande ABC.
●

Atividade síncrona - 7 Reuniões síncronas de 2 horas (10:30h até 12:30h) - 14 horas
1. 29/01/2022 - abertura e tema curricularização da extensão
2. abril - 30/04/2022
3. maio - 28/05/2022
4. junho - 25/06/2022
5. setembro - 24/09/2022
6. outubro - 22/10/2022
7. 10/12/22 - fechamento
(datas a serem confirmadas de acordo com a disponibilidade dos palestrantes)
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●

Atividades assíncronas
Vídeos prévios a cada palestra
✔ Vídeo do I workshop Integração Pesquisa e Inovação https://www.youtube.com/watch?v=W99xrnmaDD8
✔ Vídeo Agits Day - Empreendedorismo Social: desafios e caminhos para a
inovação - https://youtu.be/QfIHFwaRGrU - 2º que falei acima
✔ Vídeo sobre Círculo de cultura - contextos, desenvolvimento e economia - 3ª fala
do Prof. Dr. João Vargas sobre a extensão - https://youtu.be/49bT4FuB13E
✔ Vídeo preparatório para a nossa atividade - https://youtu.be/j0uHQTBu-bo
▪ Muito provocador e polêmico as seguintes falas:
▪
▪

▪

- Prof. Edgard sobre o empreendedorismo social - design da arquitetura
para as comunidades e não apenas para os bairros nobres da cidade,
- Dr. Paulo - diretor Instituto Questão de Ciência sobre os problemas de
gestão nas universidades públicas administrada por pesquisadores com
doutorados que não estão preparados para gestão (1h08min),
- Dra Kiliana do AcceleRed e da Bayer (atraso da pesquisa das
universidades face à pesquisa na indústria farmacêutica - 52min).

●
Trabalho final - prazo até 12/11/2022
Envio do relato de atividade extensionista curricularizada ou relatório crítico sobre o ciclo de
seminário para compor o relatório final.
É possível participar pontualmente de algum seminário sem fazer o ciclo completo com os sete
seminários. A pré-inscrição https://bit.ly/pre_inscricao_ciclo_extensao permite o envio de
questões com antecedência, que serão encaminhadas à mesa para preparar o debate.
As palestras terão uma hora, e o debate com discussão das perguntas pelos membros da mesa
será de uma hora. Novas perguntas poderão ser colocadas no chat do Google Meet e serão
aceitas inscrições para fala no momento de debate.
ATENÇÃO: Para qualificar o debate, selecionaremos apenas as perguntas para as quais não há
respostas nos guias de orientação das duas universidades. Sugere-se a leitura dos Guias de
Curricularização da Unifesp e UFABC.
https://www.unifesp.br/reitoria/proex/images/PROEX/Curriculariza%C3%A7%C3%A3o/GUIA_CURRICULARIZACAO_ATIVID
ADES_EXTENSAO_CURSOS_GRADUACAO_UNIFESP_28.09.2017.pdf
https://proec.ufabc.edu.br/images/a-proex/1634221630592_Guia_para_a_Curriculariza%C3%A7%C3%A3o_da_Extens%C3%A3o.pdf
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AVALIAÇÃO
- certificado da UNIFESP ou UFABC de 36 horas será fornecido mediante a entrega de um
trabalho final
- não há contabilização de frequência nas 7 videoconferências (totalizam 14 horas) porque
existe uma playlist e o aluno poderá assistir de forma assíncrona
CRONOGRAMA
Pré-inscrição e
envio de perguntas

Inscrição

a partir de
21/01/2021

Para recebimento do link do google meet e
AUTORIZAÇÃO DOS DIREITOS DE IMAGEM E
SOM
https://bit.ly/pre_inscricao_ciclo_extensao

26/01/22 a
26/05/22

Atendendo 75% da carga horária síncrona do curso
para a data de inscrição de forma a conseguirem
assistir as videoconferências e vídeos antes da
elaboração do relato de atividade extensionista
curricularizada

29/01/22 a
10/12/22

Sistema misto com os vídeos disponibilizados no
youtube sem controle de frequência e entrega de um
trabalho para certificação.

SIEX da UNIFESP e
Sig da UFABC

Realização

Inscrição nos links:
Quem não se inscrever via SIEX ou Sig não terá direito a certificado.

UNIFESP - inscrição até 26/05/22
https://sistemas.unifesp.br/acad/proecsiex/index.php?page=INS&acao=1&code=21518
UFABC
https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/link/public/extensao/visualizacaoAcaoExtensao/1666
https://sistemas.unifesp.br/acad/proecsiex/index.php?page=INS&acao=1&code=21518
O inscrito receberá por e-mail um formulário - TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO
DE IMAGEM E VOZ, contendo o LINK DO GOOGLE MEET.
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PÚBLICO
200 vagas:
- docentes, TAES e discentes das universidades
- gestores poder público
- professores e gestores das escolas
- profissionais de diferentes áreas
- sociedade em geral
Estratégia de divulgação
- Via Rede Articul@ções
- Grupo google do CONSU
- Grupos de whatsApp
- Divulgação institucional assim que for aprovado na UNIFESP e UFABC
ORGANIZADORES
Eliane de Souza Cruz - coordenadora responsável na UNIFESP
Claudio Shida - vice-coordenador responsável na UNIFESP
Classius Ferreira - coordenador e organizador
Leonardo José Steil - coordenador externo responsável - UFABC - CPF 901.974.379-15
Evonir Albrecht – vice-coordenador externo - UFABC - CPF
PALESTRANTES CONVIDADOS UNIFESP
Iraci João - Inovação Social - Unifesp - aceito
Paulo Schor - Agits - aceito
João Vargas - aceito - UNIFESP-Osasco - aceito
DEBATEDORES CONVIDADOS UNIFESP
Ígor Tadeu Lazzarotto Bresolin - Curricularização na Engenharia Química - aceito
Sergio Stoco - a confirmar
Outros
PALESTRANTES CONVIDADOS EXTERNOS
Ana Lucia Sanches - Secretaria Municipal de Educação de Diadema - CPF 09486795819
Obs: Os nomes dos palestrantes em cada encontro serão confirmados posteriormente.
Iremos convidar palestrantes das 6 universidades envolvidas, da sociedade e do poder
público (Prefeitura de Diadema e Santo André e as respectivas secretarias, Diretoria de
Ensino e Secretaria de Cidadania e Assistência Social (SCAS) da Prefeitura Municipal de
Santo André (PMSA).
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