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Resumo 

A educação universitária é formada por um tripé de sustentação: pesquisa-ensino-extensão. 

Dentre os três, a extensão é o pilar menos estruturado no sistema brasileiro, muitas vezes 

pela sua natureza complexa que demanda o envolvimento de vários atores da sociedade. O 

presente estudo tem como objetivo mostrar e avaliar quantitativamente uma experiência de 

projeto de extensão idealizada, planejada e executada por estudantes de diversos cursos da 

Universidade Federal do Espírito Santo - UFES com a orientação de um professor do 

departamento de Engenharia Ambiental e com o apoio da prefeitura municipal de Mucurici, 

cidade do norte do Espírito Santo, onde aconteceram as ações. O projeto, UFES Presente, 

utilizou como base a metodologia proposta pelo Projeto Rondon, apresentando algumas 

adaptações. Numericamente, quase 75% das ações propostas neste projeto piloto foram 

realizadas e os resultados adquiridos reafirmam a importância deste tipo de iniciativa, tanto 

para os universitários, quanto para a universidade e a sociedade.  
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1. Introdução 

A universidade cumpre papel essencial para a transformação social, o conhecimento 

científico e a reflexão filosófica dão novas possibilidades e respostas ao problema da 

conjuntura social na atual sociedade complexa pós-moderna. Intervenção na realidade não 

visa levar a universidade a substituir funções de responsabilidade do Estado, mas sim 

produzir saberes, tanto científicos e tecnológicos quanto artísticos e filosóficos, tornando-os 

acessíveis à população, ou seja: a compreensão da natureza pública da universidade se 

confirma na proporção em que diferentes setores da população brasileira usufruam os 

resultados produzidos pela atividade acadêmica, o que não significa ter que, 

necessariamente, frequentar seus cursos regulares. Dessa forma, cumpre papel essencial 

                                                                 
1  Graduanda do curso de Engenharia Ambiental na Universidade Federal do Espírito Santo – UFES/Brasil. E-mail: 

jessica.carla10@yahoo.com.br. 

2 Graduando do curso de Direito na Universidade Federal do Espírito Santo - Brasil. E-mail: f ilipe _barbosa_@live.com. 

 
3  Professor Doutor da Universidade Federal do Espírito Santo no curso de engenharia Ambiental – UFES/Brasil. E-mail: 
maurice.costa@gmail.com. 

 



os grupos de pesquisas com extensão, uma vez que através deles que o conhecimento é 

perpassado dos muros universitários. 

Este artigo é divido em duas partes. Na primeira é abordado teoricamente sobre o papel 

importante que a universidade cumpre dentro da universidade, destacando-se a relação do 

tripé de ensino com a sociedade, em que a partir disso se foi idealizado e aplicado o projeto 

de extensão: UFES PRESENTE. 

O projeto UFES Presente, o qual é abordado na segunda parte: a de metodologia, que 

foi iniciada pelos estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo e aplicada na cidade 

de Mucurici, Norte do Estado do Espírito Santo. Baseou-se na ideia de uma universidade 

que leva seus conhecimentos até a sociedade através da extensão universitária. 

2. Revisão Bibliográfica 

2.1. O papel da Universidade 

A universidade faz parte da sociedade. Não somente deve ser precipuamente o centro 

do conhecimento, mas atuar junto com a sociedade na resolução e discussão dos 

problemas sociais. Cumpre papel importante dessa forma, pois a junção do conhecimento 

científico e filosófico com os vários setores sociais contribuem para uma apurada 

observação de como resolver toda a problemática da conjuntura social, os quais incidem 

sobre os problemas políticos, ambientais, econômicos, jurídicos e culturais. 

Os objetivos que a Universidade tem de acordo com Delors (1999) são: (a) Ser o lugar 

onde se aprende e fonte de saber; acompanhar a evolução do mercado de trabalho; (b) Ser 

o lugar de cultura e de estudo aberto a todos; (c) Ser o lugar de fazer a cooperação 

internacional; (d) Ser o lugar onde se produz e se socializa o conhecimento.  

O estudante que faz parte do meio universitário está apto a ser crítico quanto ao 

desenvolvimento social, podendo agir diretamente para a mudança, inserindo-se nos vários 

grupos sociais e acadêmicos que o permitem transpor suas ideias e o conhecimento 

adquirido. Destacam-se os grupos de movimentos emancipadores e os grupos de extensão 

como ambientes adequados para o debate da conjuntura social. A partir das discussões 

levantadas nesses grupos surgem novas óticas de como encarar e resolver os problemas 

sociais. O conhecimento debatido torna-se social, não ficando preso as teorias e os 

assuntos complexos, que requerem certa familiarização com o discurso formal.  

A sociedade tem-se tornado complexa com a pós-modernidade. De um lado há o avanço 

tecnológico, dos sucessos de mercados e das mudanças na qualidade de vida, para uma 

parte da sociedade. Em outro polo há as consequências deste desenvolvimento desigual, 



que deixa fora dos desfrutes econômicos àqueles que não têm nenhuma forma de participar 

do consumo e nem a garantia de que participarão. Veja-se que o sistema capitalista não é 

aberto para um crescimento de todos de forma igual, como também não consegue 

proporcionar o mínimo de uma vida digna com qualidade, aos que não tem acesso para 

participar do consumo de bens. 

A consequência disso é o ser humano, que faz parte do convívio social, não poder se 

emancipar das dificuldades econômicas para ter uma vida digna, que o conduzirá a ter 

acesso a saúde, a cultura, ao conhecimento intelectual (educação) e participação na vida 

política. Desde já, percebe-se que essas consequências são bem visíveis nas periferias 

urbanas. Mas, principalmente nos municípios interiores (cidades pequenas) distantes dos 

centros urbanos. As pessoas que vivem nesses espaços ficam restritas a um hospital de 

qualidade, ao ingresso na universidade, a concluírem o nível médio, pois desde cedo se 

dedicam ao trabalho; e aos serviços públicos de maneira geral: defensoria pública, CRAS 

(Centro de referência e assistência social), a prefeitura, ao fórum, a procuradoria, ao cartório 

e outros órgãos importantes para a vida cidadã. 

As Universidades são instituições aptas para dar resposta dessas desestruturações 

sociais, afinal desde seu começo foram as propulsoras a dar soluções para a sociedade. Na 

Idade Média elas que foram o centro para desenvolver as ideias renovadoras que 

construíram os alicerces da nova sociedade pós-feudal, ou seja, era uma ligação intrínseca 

entre o conhecimento universitário junto com toda estrutura social pós-feudal. É nela que as 

grandes experiências científicas, o pensamento filosófico e as ideologias são desenvolvidos. 

Também, portanto nesta sociedade pós-moderna a Universidade continua a ter este papel 

de ser emancipadora das demandas sociais. 

2.2. Educação: ensino - pesquisa – extensão 

Vive-se hoje novos momentos no ensino universitário que, não mais é porta de entrada 

para a alta classe apurar seus conhecimentos para fazer-se fonte de opinião dominante, 

ditando o jogo político, a cultura e a economia para si, uma vez que, ao aceitarmos que a 

missão das universidades, em sentido mais amplo, possa ser a de transformar a sociedade 

através do conhecimento do potencial humano (OSPINA, 1990). A Universidade deve operar 

junto com a sociedade, localizando-se junto aos problemas sociais, inserindo-se na busca 

por resolvê-los, pois, seu tripé de educação (ensino – pesquisa - extensão) permite como a 

imputa exercer a função social. Como também deve tornar o ingresso no seu espaço 

acessível a todos, existindo um processo seletivo democrático, que não exclui as minorias 

sócias. Não sendo como fora, um lugar reservado somente para a elite. 



     Cabe à universidade incitar na formação acadêmica que os estudantes sejam 

críticos sobre as complexidades da sociedade para terem capacidade de apresentar 

inovações no conhecimento científico, havendo uma conciliação entre o ensino e pesquisa 

voltados para a interação do plano teórico com a realidade. Além disso, a universidade 

assume o ofício de proporcionar formas adequadas para que, o conhecimento adquirido e 

formulado através das pesquisas e o ensino na sala de aula sejam levados também à 

sociedade através da extensão universitária. 

O ensino na universidade destina-se basicamente ao acadêmico na sala de aula, 

estudando os principais autores e ideias da sua área de estudo. Momento de alicerce e 

emancipação no desenvolvimento do conhecimento teórico. No entanto, numa universidade 

que é comprometida com o lado social é necessário que a estrutura de sala aula vá além da 

relação entre professor-aluno. Deve o ensino também está comprometido com os principais 

debates na esfera política e no percurso histórico-social. Veja-se que de que nada adianta 

um estudante ser crítico ou saber compreender os acontecimentos da realidade, sem ter 

sensibilidade por querer fazer parte da transformação social. 

A pesquisa, assim, trilha os mesmos passos a qual na busca por novos conhecimentos 

seja induzida a um leque bastante diversificado de possibilidades de articulação do trabalho 

realizado na universidade com setores da sociedade. Assume interesse principal as opções 

no que tange na interface universidade/sociedade. Priorizando as metodologias 

participativas e favorecendo o diálogo entre categorias utilizadas por pesquisados e 

pesquisadores, visando a criação e recriação de conhecimentos possibilitadores de 

transformações sociais, onde a questão central será identificar o que deve ser pesquisado e 

para quais fins e interesses se buscam novos conhecimentos. 

A Extensão é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, 

que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de um conhecimento 

acadêmico. No retorno à Universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado que, 

submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo, que 

estabelece a troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, terá como 

consequência: a produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade 

brasileira e regional; a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva 

da comunidade na atuação da Universidade (I Encontro Nacional de Pró-Reitores de 

Extensão). 

O estudante ganha experiência em analisar as várias realidades sociais a fim de querer 

mudá-las e contribuir para a compreensão da complexidade social. Além disso, ver que a 

sua função é a de estudante, mas também um dos competentes à implementar 



transformações, tanto no meio social em que vive de forma micro, como nos meios maiores 

de forma macro (nas instituições sociais principalmente). O resultado do aprendizado do 

estudante, num trabalho acadêmico vinculado a sociedade é a satisfação da população por 

estar recebendo novas informações e inovações dos problemas que a política estatal 

sozinha, não tem meios eficazes para resolvê-los. Disso, destaca-se à possibilidade da 

dinâmica de aprendizado, entre o estudante com seu saber intelectual que torna propulsor 

para o despertar de outras possibilidades na solução dos problemas que precisam de 

planejamento e paciência para as etapas serem executadas. Encaixe-se isso na 

imprescindível necessidade de ter uma vida cotidiana comprometida na preservação da 

natureza. Porém são necessárias formas adequadas para pautar as ações do dia a dia 

nessa visão sustentável. Saber quais alimentos podem ser utilizados para o adubo, separar 

os resíduos para a coleta seletiva, e saber quais materiais podem ser reciclados ou 

reutilizados. É necessário para tal fim ensinar a população local como tornar esses hábitos 

sustentáveis sempre ativos, ajudando-os a terem a consciência sustentável e que continuem 

com o hábito entre seus familiares, os mais próximos e a geração nova, ensinando-a a fazer 

o mesmo. 

2.3. A extensão universitária 

O ensino universitário nas IES brasileiras, segundo Sleutjes (1999), é de boa qualidade, 

mas não resta a menor dúvida de que ainda é feito de forma tradicional ou pouco condizente 

com as necessidades de mudanças das sociedades contemporâneas e do próprio homem, 

que continua adquirindo conhecimento de forma pouco relacionada com sua realidade. 

É importante que o ensino universitário apoiado na pesquisa e o conhecimento 

externalizado pela extensão universitária tenham o devido cuidado administrativo por parte 

da universidade e do poder público, sendo de grande importância um investimento sério e 

transparente, para que os acadêmicos junto com seus professores possam ter viabilidade 

nas várias pesquisas realizadas e a oportunidade de que elas sejam levadas ao meio social. 

Transporte, financiamento de bolsas para os integrantes dos grupos de pesquisas, carga 

horária menor para os professores comprometidos com tais grupos e financiamento das 

pesquisas e extensões são fundamentais para um trabalho de extensão proveitoso sem 

empecilhos. 

A extensão universitária não pode ser vista como um assistencialismo que, a 

Universidade com sua boa vontade sai ao encontro dos desamparados no intuito de ajudar 

nas suas carências socioeconômicas. Como, igualmente, ser criticada na perspectiva de ser 

uma preparação do estudante para o mercado de trabalho, incentivando-o desde a 

formação acadêmica, a saber, lidar com os empecilhos de seu campo profissional, 



ensinando-o a ser habilidoso com as distintas situações. Por último criticar a extensão ao 

considerá-la empecilho para a excelência universitária, discordando da relação da 

aplicabilidade do ensino e pesquisa, os quais na concepção dos que pensam dessa forma, 

este conhecimento teórico deve ficar atrás dos muros Universitários. 

Como define Freire (1998), o qual tenta definir a extensão universitária, afirmou que 

extensão universitária significa educar e educar-se na prática da liberdade. Ou seja, o 

pensamento de Freire enfatiza a ampliação da educação a nível macro, que seja alcançado 

por todos das várias formas. Ensinando aqueles que não têm acesso a educação, terem a 

possibilidade de saber e estes que não tem o saber também ensinam àqueles que têm o 

saber, numa interação dialética que possibilita o crescimento dos polos envolvidos: o 

estudante e a sociedade que o estudante vai de encontro. 

Com efeito, a extensão é a ferramenta de integração e a oportunidade para aplicação 

dos conceitos e experiências adquiridos durante o período em que o acadêmico teve contato 

com o conhecimento científico, dentro do espaço universitário. Num projeto de pesquisa 

com extensão os estudantes têm a oportunidade de praticar valores humanos como o 

respeito, a solidariedade, a capacidade de se colocar no lugar do outro. De um modo geral 

ter uma sensibilidade humana, formação humanística, que nem sempre pode ser trabalhada 

e adquirida na prática em discussões dentro de uma sala da aula. 

2.4. Extensão: Projeto UFES Presente 

Na perspectiva de uma universidade comprometida com a sociedade, em que o 

ligamento universidade/sociedade proporcione transformação social e contribuição a 

resolver os problemas da conjuntura social, foi à atitude dos acadêmicos da Universidade 

Federal do Espírito Santo querer aplicar empiricamente o aprendizado universitário, fazendo 

pesquisas e planejando durante um ano a melhor forma de dar minicursos na cidade de 

Mucurici com o fim de ajudar nas melhores formas de auxiliar a cidade no seu 

desenvolvimento junto com a sociedade local e o apoio do poder público, a prefeitura, a qual 

foi a viabilizadora para que as ações do projeto UFES presente pudessem ser realizadas. 

O projeto UFES Presente é uma iniciativa de acadêmicos da Universidade Federal do 

Espírito Santo, que após enfrentarem dificuldades burocráticas e organizacionais no envio 

de projetos para a participação no Projeto Rondon, devido principalmente à falta de 

estrutura e iniciativa da universidade neste tipo de ação. Resolveram investir em uma nova 

ideia, utilizando a metodologia proposta pelo projeto nacional, porém, adaptado para uma 

versão regional, respeitando as características locais e à formação do grupo de 

universitários proponentes. 



Diferentemente do projeto UFES Presente, o Projeto Rondon é uma ação do Governo 

Federal, coordenada pelo Ministério da Defesa, com a participação de outros ministérios, e 

apoiado pelas Forças Armadas, sendo considerada uma das maiores iniciativas de extensão 

no Brasil. De acordo com Santos e Mendes (2009) o projeto foi um movimento de 

mobilização da juventude, que envolveu a tríade: o universitário, a universidade e a 

integração nas áreas de atuação. Sua finalidade era a de "promover estágios de serviço 

para universitários, objetivando conduzir a juventude a participar do processo de integração 

nacional". Foi um programa integracionista, baseado na filosofia humanística do Marechal 

Cândido Mariano da Silva Rondon. 

Após a apresentação da proposta de projeto que sumarizava o UFES Presente para 

gestores da instituição e envio da mesma para a Pró-reitoria de extensão da universidade, o 

projeto se formalizou como de extensão, apresentando inicialmente o nome RONDON-ES. 

Porém, após diversas análises e discussões dentro da equipe, criou-se a necessidade de 

alteração do nome do projeto para “UFES Presente”, basicamente devido às diferenças 

metodológicas em relação ao projeto nacional e à criação de uma identidade própria, que 

traria mais força na formação de uma cultura de extensão dentro da universidade e o 

reconhecimento da sociedade para com o projeto. É válido ressaltar que, a UFES 

desenvolve diversas atividades dessa natureza junto à comunidade acadêmica e externa, 

embora, a integração de conhecimentos diversos, e a valorização deste tipo de ação, ainda 

é um grande desafio a ser enfrentado, o que não é necessariamente característica isolada 

desta universidade, mas sim, uma característica típica das instituições de ensino superior do 

Brasil. 

3. Abordagem metodológica 

3.1. As ações 

No projeto RONDON as equipes são divididas em “conjunto A” ou “conjunto B”. A 

definição da tipologia da equipe está relacionada às características das ações e dos 

estudantes que a compõe. O conjunto A geralmente trabalha questões voltadas para a 

Educação, Saúde, Cultura e Direitos Humanos e Justiça. Já o conjunto B está voltado para 

as áreas de Comunicação, Trabalho, Tecnologia e Produção e Meio Ambiente. No caso do 

projeto UFES Presente, as ações englobaram as áreas abordadas no conjunto A e 

adicionalmente a área de Meio Ambiente. 

Analogamente ao projeto RONDON, no projeto UFES Presente as atividades nos 

município foi realizada as férias dos universitários, durante um período de 17 dias. A 

execução das ações propostas no projeto piloto ocorreu no mês de janeiro de 2014 entre os 

dias 03 e 19. O cronograma geral é apresentado na Tabela 1. 



 

Tabela 1 - Cronograma Geral do projeto UFES Presente em Mucurici-ES. 

DATA ATIVIDADE 

02/jan Quinta-feira Treinamento 

03/jan Sexta-feira Partida 

04/jan Sábado Reunião com a administração local 

05/jan Domingo Divulgação do projeto 

06/jan Segunda-feira  
 
 
 
 
 

Ações 

07/jan Terça-feira 

08/jan Quarta-feira 

09/jan Quinta-feira 

10/jan Sexta-feira 

11/jan Sábado 

12/jan Domingo 

13/jan Segunda-feira 

14/jan Terça-feira 

15/jan Quarta-feira 

16/jan Quinta-feira 

17/jan Sexta-feira 

18/jan Sábado Encerramento 

19/jan Domingo Retorno 

 

3.2. Planejamento e seleção do município 

O planejamento realizado no Projeto RONDON se inicia com a definição da região e dos 

estados onde a operação será realizada. Assim, é feito um levantamento dos municípios de 

interesse da área (baixo IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, tamanho do município 

etc.) e detalhamento das necessidades logísticas. No caso do projeto UFES Presente, o 

planejamento consistiu em propostas iniciais apresentadas ao projeto RONDON seguidas 

da criação de um projeto de extensão institucionalizado. Propostas diretas foram feitas a 

dois municípios que apresentam características semelhantes em termos de IDH, região 

geográfica e número de habitantes. Os municípios que receberam a proposta foram Mucurici 

e Montanha, ambos localizados no norte do Espírito Santo. 

A seleção do município em que ocorreram as ações do projeto UFES Presente ocorreu 

de forma análoga ao projeto RONDON, porém, ao invés de um representante da 

Coordenação Geral do projeto nacional ir até a localidade, o contato inicial foi feito pelo 

orientador do projeto, um professor do Departamento de Engenharia Ambiental.  

Após análise da proposta, o município de Mucurici demonstrou interesse preliminar em 

receber as ações, se tornando o primeiro local de implantação do projeto. 



Diferentemente do projeto RONDON, no projeto UFES Presente não houve divulgação 

do convite para Instituições de Ensino Superior (IES) através de uma Coordenação Geral, 

pois a única instituição de ensino envolvida era a própria UFES. 

3.3. Seleção de propostas 

No projeto UFES Presente, como não havia um processo de seleção, as ações 

propostas para Mucurici inicialmente foram às mesmas enviadas para o Projeto Rondon. Já 

no projeto nacional, a seleção das propostas geralmente ocorre após a avaliação de uma 

banca e o número de propostas escolhidas depende exclusivamente do número de 

municípios que fizeram acordo com o ministério da defesa (representado pela Coordenação 

Geral do projeto), aceitando receber o projeto Rondon na realização de determinada 

Operação. 

3.4. Viagem precursora e de planejamento 

No caso do projeto UFES Presente, as propostas pré-aceitas pelo município de Mucurici 

sofreram alteração após uma viajem precursora realizada pelo grupo de alunos e o 

professor orientador no mês de outubro de 2013. 

A primeira atividade da equipe no município foi a realização de uma reunião com o 

prefeito, as secretarias municipais e a equipe administrativa do gabinete, onde foram 

reapresentadas as propostas, de forma mais detalhada. Nesta ocasião houve o acordo 

definitivo entre o projeto e a prefeitura para a realização das ações. Outra atividade 

realizada durante a viajem precursora foram visitas técnicas em alguns dos principais pontos 

estratégicos da cidade. O intuito dessa atividade foi a construção de um retrato ocular geral 

e o contato direto dos estudantes com a realidade local, assim, seria possível uma melhor 

adaptação das propostas iniciais, visto que, os autores das mesmas foram os próprios 

universitários. Alguns pontos visitados foram: a Escola Estadual de Ensino Médio localizada 

no distrito de Itabaiana, as Unidades de Saúde da Sede do município e de Itabaiana, a 

Associação de Pescadores - APESCA, o Museu do Contestado e o Balneário de Mucurici. 

Após a viagem precursora, houve mais um encontro com a gestão municipal, no mês de 

novembro de 2013, com a finalidade de definir e planejar de forma mais clara quais seriam 

as responsabilidades e ganhos que cada envolvido teria (Prefeitura e universidade), para 

que as ações ocorressem da melhor forma possível. Neste momento foi definido o apoio que 

seria prestado à equipe pela prefeitura, como alojamento, alimentação, transporte no interior 

do município, divulgação das ações e pré-inscrição nos minicursos. 

3.5. Preparação e composição da equipe 



O preparo das equipes no caso do projeto nacional é realizado pela IES, através de uma 

organização responsável por tal tarefa, que pode ser uma ou mais pessoas dentro da 

instituição. A estratégia utilizada pelos universitários, no caso do projeto UFES Presente, foi 

um treinamento de dois dias (antes e após a viajem de ações) realizado por um grupo de 

seis estudantes do curso de psicologia que contribuíram com a equipe do projeto e 

adicionalmente utilizaram os resultados da experiência para a realização da disciplina 

Seleção e orientação profissional – SOP, item obrigatório da grade curricular do curso de 

psicologia na UFES.  

Já em relação à composição das equipes, no projeto RONDON, a estrutura é composta 

por oito estudantes e dois professores, sendo que os estudantes são preferencialmente de 

áreas distintas, de forma a contemplar mais áreas do conhecimento possível, e um dos 

professores é designado para ser o orientador/ responsável interino da equipe. A Tabela 2 

mostra a relação de componentes da equipe e quais as áreas de atuação no projeto UFES 

Presente: 

Tabela 2 - Relação de componentes da equipe UFES Presente. 

CURSO ÁREA DE ATUAÇÃO NÚMERO 

Professor Orientador Engenharia Ambiental 1 

Professor Auxiliar Educação 1 

Direito Direitos Humanos e Justiça 11 

Engenharia Ambiental Meio Ambiente 2 

Pedagogia Educação 2 

Psicologia Saúde 2 
Química Cultura 1 

 

3.6. Relatório final 

No projeto nacional, essa é a etapa final, quando as IES enviam ao Projeto RONDON 

suas observações, considerações e resultados obtidos durante a Operação e o trabalho 

realizado. Semelhantemente, no projeto UFES Presente há o envio do relatório final, porém, 

neste caso o documento é enviado para a PROEX- Pró-reitoria de Extensão, a qual o 

projeto está vinculado oficialmente dentro da universidade. 

3.7. Responsabilidades 

3.7.1. Da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES 

As responsabilidades da UFES na realização do projeto UFES Presente foram: 

Disponibilização de equipe de estudantes e professores da universidade, Disponibilizar o 

transporte dos estudantes até o município de Mucurici e Disponibilizar recursos para a 

produção de material gráfico. A  



Tabela 3 apresenta as responsabilidades das IES no caso do Projeto RONDON. 

Tabela 3 - Responsabilidades da IES no Projeto RONDON.  

RESPONSABILIDADES DAS IES – PROJETO RONDON 

Ter total ciência das regras contidas nas documentações e manuais de orientação 
disponibilizados pelo projeto; 

Designar, para cada equipe, um professor-coordenador; 

Fazer ajustes na proposta de trabalho e cronograma 
de atividades após a viajem precursora; 

Selecionar, organizar e treinar as equipes que participarão da operação; 

Gerenciar as questões burocráticas quanto ao cadastramento de rondonistas, termos 
de compromisso, entre outras documentações; 

Disponibilizar, quando necessário o transporte dos rondonistas entre a cidade de 
origem e a cidade de partida para as ações (incluindo a viajem precursora, em que o 
professor coordenador deve visitar o Município onde ocorrerão as ações); 

Desenvolver as ações previstas na proposta de trabalho; 

Apresentar o relatório final de atividades. 

 

Devido à natureza e ao processo de formação do projeto UFES Presente, houve 

nesta primeira experiência a implementação de uma bolsa, similar ao recurso recebido em 

Iniciações Científicas para um dos estudantes compõem a equipe. O critério de escolha foi o 

de reconhecimento pela iniciativa que desencadeou o planejamento e execução do projeto. 

Os demais estudantes universitários foram todos voluntários nas ações. Pelo fato da 

metodologia do projeto estar em evolução, não se tem definido se essa característica 

permanecerá, mas essencialmente o projeto traz a proposta de ser praticado 

voluntariamente, tanto pelos professores, quanto pelos universitários. 

3.7.2. Da prefeitura municipal de Mucurici 

As contrapartidas solicitadas à prefeitura de Mucurici são análogas às solicitadas em 

ações do Projeto RONDON, diferindo-se basicamente pela responsabilidade de divulgação 

do projeto e a realização de inscrições prévias em atividades as quais teriam a expedição de 

certificados por parte da universidade, ser da gestão municipal. A Tabela 2 mostra quais 

foram as contrapartidas da prefeitura no caso do projeto UFES Presente: 

 

 

 

 



Tabela 4 - Contrapartidas da prefeitura no Projeto UFES Presente. 

RESPONSABILIDADES DA PREFEITURA DE MUCURICI 

Divulgação do projeto UFES Presente 

Realização de inscrições prévias em atividades com expedição de certificado* 

Designar um “representante”, responsável por planejar e coordenar as atividades que 
cabem à prefeitura 

Disponibilizar hospedagem (café da manhã, almoço e jantar) e alimentação para os 
estudantes durante a permanência no município; 
Disponibilizar o transporte necessário para a realização dos trabalhos dentro do 
município; 

Colaborar com a equipe do projeto UFES Presente na execução dos trabalhos. 

* minicursos da área de saúde, educação, meio ambiente e direitos humanos e justiça.  

3.7.3. Dos professores e universitários 

A função inicial do professor orientador foi a de contatar as prefeituras, visando a  

apresentação da proposta, e consequente realização do projeto. Sendo assim, a principal 

função do orientador foi a de interlocução entre a gestão municipal, a PROEX e os 

estudantes, porém, os universitários também tiveram a liberdade de intervir nesse processo, 

participando ativamente de fases burocráticas e reuniões entre os envolvidos. Além disso, o 

professor orientador supervisionou as ações durante o período de execução das atividades 

em janeiro, auxiliando os alunos, quando solicitado.  

A função do professor auxiliar foi a de orientação secundária e apoio, porém, a 

participação do mesmo não foi ativa desde a fase inicial do projeto, participando apenas da 

fase final, já na fase de revisão de adaptações das propostas, principalmente da área de 

educação. 

O projeto UFES Presente, com o processo de evolução natural está sujeito à definição e 

consenso por parte dos estudantes na listagem de compromissos individuais e do grupo na 

construção do projeto. Este é um processo contínuo que começou desde a origem e 

formação da equipe, permanecendo até o momento através de reuniões quinzenas (quando 

necessário, em um período mais curto) e durante as ações. Os estudantes constantemente 

discutem entre si quais suas atribuições dentro da proposta e quais as suas 

responsabilidades perante o próprio grupo e à sociedade em geral.  

Estruturalmente, os universitários tiveram a função primordial de idealizar, planejar e 

executar o projeto, a relação de responsabilidades é apresentada na Tabela 5. 

 

 

 

 

 



Tabela 5 - Funções dos estudantes no Projeto UFES Presente. 

FUNÇÕES DOS UNIVERSITÁRIOS 

Construir a ideia de projeto; 

Formar um grupo de estudantes de áreas distintas e 
professores interessados no projeto; 

Elaborar as propostas de ações, adaptando-as quando 

necessário; 

Executar as ações; 

Verificar os resultados e analisa-los individualmente e em 
grupo; 

Monitorar os resultados*; 

Montar a metodologia do projeto. 

*Como o projeto está em execução, a análise qualitativa dos resultados ainda não é possível.  

 

4. Resultados e Discussões 

4.1. Quanto às ações 

A Tabela 6 apresenta o cronograma de planejamento das atividades desenvolvidas 

pelos universitários em Mucurici. 

Tabela 6 - Cronograma geral de ações do projeto UFES Presente em Mucurici.  

 

Código Atividade Nome Área Data Horário

1 Minicurso 

O teatro como 

instrumento de 

humanização

Saúde
06-10 de janeiro de 

2014
13:00 às 16:00

2 Minicurso

Diálogo entre a 

assistência 

social, educação, 

saúde e 

comunidade - A 

importância da 

rede para a 

produção de 

saúde

Saúde
13-16 de janeiro de 

2014
13:00 às 16:00

3 Minicurso Água Meio Ambiente
13-15 de janeiro de 

2014 
08:00 às 11:00

4 Palestra Água Meio Ambiente
16 de janeiro de 

2014 
08:00 às 11:00

5 Oficina
Os cuidados com 

a voz
Cultura

10 de janeiro de 

2014
14:30 às 16:00

6 Oficina Reciclagem
Cultura/Meio 

ambiente

09 de janeiro de 

2014
09:00 às 11:00

7 Mostra Cinema na Praça Cultura
10, 11, 13 e 14 de 

janeiro
19:00 às 21:00

8 Oficina
Gincana Infantil 

de férias
Cultura

11 e 12 de janeiro 

de 2014
09:00 às 11:00

9 Workshop
Workshop de 

música
Cultura

11, 12 e 17 de 

janeiro de 2014

15:00 às 16:30 e 

19:00 às 21:00

10 Mostra Sarau de arte Cultura
11 de janeiro de 

2014
17:00 às 18:30

11 Oficina Gincana Cultural Cultura
14 e 15 de janeiro 

de 2014
14:00 às 15:30

12 Mostra Mostra cultural Cultura
18 de janeiro de 

2014
17:00 às 21:00

13 Minicurso

Educação e 

Formação 

docente

Educação
07-09 de janeiro de 

2014
08:00 às 11:00

14 Mostra
Feira de 

Oportunidades
Educação

10 de janeiro de 

2014
16:30 às 18:30

15 Minicurso Jovens Eleitores
Direitos Humanos e 

Justiça

14-16 de janeiro de 

2014
16:00 às 18:00

16 Mostra Mutirão Jurídico
Direitos Humanos e 

Justiça

17 de janeiro de 

2014

08:00 às 11:00 e 

13:00 às 16:00



As ações foram elaboradas como base nas propostas anteriormente enviadas ao 

projeto RONDON com o que foi verificado durante a viajem precursora. Buscou-se evitar a 

característica assistencialista nas propostas, direcionando as ações para a capacitação da 

gestão pública municipal e de atores importantes no desenvolvimento autônomo do 

município, após as ações. Esse ponto é de extrema importância para a construção da 

metodologia de trabalho e na formulação da ideia do projeto, pois os estudantes, após 

reuniões internas, chegaram à conclusão de que para um trabalho efetivo, que apresentasse 

resultados concisos e que implicassem em uma mudança da realidade social, as ações 

precisariam ter um caráter construtivo, e não passageiro, onde os universitários não 

“passariam o conhecimento” adquirido na universidade para a população e sim, 

preparassem pessoas para serem multiplicadores da informação. Contudo, verificou-se de 

forma inânime que os ganhos não foram unilaterais, ou seja, os estudantes puderam 

aprender diretamente com a aplicação dos conceitos técnicos e com a experiência adquirida 

no contato com os participantes dos eventos.  

A divulgação e a pré-inscrição eram pontos de extrema importância para a mínima 

garantia de participação da população nos eventos, visto que as ações do projeto ocorreram 

no período de férias, quando a maioria do público alvo não tem contato direto com a 

prefeitura. O planejamento garantia um contato breve da equipe com a população, como 

forma de apresentação do projeto, e durante a primeira semana de ações, houve a 

utilização de carro de som, sendo que a equipe participou da elaboração do material. Ao 

perceber que essas falhas estavam interferindo na realização das ações, a equipe realizou 

algumas tentativas de divulgação direta no município, com distribuição de panfletos em 

locais de grande circulação. Após a primeira semana de planejamento, essa divulgação 

direta não se mostrou suficiente para minimizar os impactos causados pela falha da 

divulgação prévia e falta de inscrições em alguns eventos, sendo assim, a equipe do projeto 

UFES Presente se reuniu com a gestão municipal. A partir disso, a equipe do projeto 

integrou-se de forma mais presente no planejamento e execução da divulgação, auxiliando 

diretamente na produção de material para carro de som, uma ferramenta de divulgação 

constantemente utilizada no município pela prefeitura e pelo comércio local, sendo a 

principal aposta para resolver esse problema. De forma geral, com uma divulgação 

intensificada por carro de som, os resultados melhoraram significativamente, contribuindo 

para a realização de ações, principalmente da área de cultura. 

Apesar da centralização de algumas ações na sede do município, por questões de 

estrutura e logística, buscou-se realizar algumas ações em outros locais de Mucurici, com o 

objetivo de evitar o favorecimento de alguma classe e/ou nicho popular, além de 

proporcionar aos estudantes a possibilidade de conhecer outras realidades que não sejam 



apenas a da Sede do município, naturalmente a mais desenvolvida economicamente e 

estruturalmente. O cinema na praça e o mutirão jurídico são ações que aconteceram em 

quatro locais diferentes, abrangendo todo o município (Sede, Itabaiana, Assentamento e 

Água Boa). A palestra da área de Meio Ambiente aconteceu no distrito de Assentamento.  

A Figura 1 apresenta algumas das atividades desenvolvidas pelo projeto UFES 

Presente em Mucurici no mês de janeiro de 2014. 

 

Participantes do Minicurso “Diálogo 
entre Assistência Social, Educação, 
Saúde e Comunidade - A 
importância da rede para a saúde”. 
Área: Saúde 
Local: CRAS-Sede Mucurici 
Figura 1.a 

 

Participantes do Minicurso “Água”. 
Área: Meio Ambiente 
Local: CRAS-Sede Mucurici 
Figura 1.b 

 

Integrantes do projeto UFES 
Presente durante os preparativos 
para a “Mostra Cultural”. 
Área: Cultura 
Local: Concha Acústica – Sede 
Mucurici 
Figura 1.c 

 

 
Participantes do minicurso 
“Educação e formação docente”. 
Área: Educação 
Local: CRAS-Sede Mucurici 
Figura 1.d 



 

Integrantes do projeto UFES 
Presente durante o “Mutirão 
Jurídico”. 
Área: Direitos Humanos e Justiça 
Local: Assentamento 
Figura 1.e 

Figura 1 – Algumas atividades desenvolvidas pelo projeto UFES Presente em Mucurici. 

Entre as 16 ações propostas 4 delas não aconteceram. O Gráfico 1 apresenta a 

relação de atividades propostas concretizadas e não concretizadas em Mucurici. 

 

Gráfico 1 - Atividades realizadas pelo projeto UFES Presente em Mucurici. 

Verifica-se que, 75% das ações propostas aconteceram, ainda que o projeto esteja 

em sua primeira edição. Esse resultado pode ser considerado satisfatório, levando-se em 

conta o pioneirismo e as dificuldades encontradas, todas enfrentadas em conjunto pela  

equipe. 

As ações que não aconteceram foram: Oficina de Reciclagem, Workshop de música, 

Sarau de arte e Minicurso Jovens eleitores. O principal motivo indicado para a não 

realização de 25% das ações foi a falha na divulgação prévia dos eventos, responsabilidade 

elencada à prefeitura. Assim, percebe-se a necessidade de se acompanhar e auxiliar de 

forma mais precisa a prefeitura parceira na elaboração do o planejamento de divulgação, 

disponibilizando possivelmente um treinamento/palestra. 

4.2. Quanto à metodologia 

O processo de seleção do município, e a aceitação de Mucurici comprova uma 

importante vantagem do projeto UFES Presente em relação ao projeto nacional, pois a 

25% 

75% 

AÇÕES DO PROJETO UFES PRESENTE 

Não Realizado

 Realizado



proximidade com a universidade e minimiza os custos com as ações e possibilita um 

monitoramento posterior dos resultados. 

Um ponto relevante é a formação da equipe, pois o número de universitários no caso do 

projeto regional é maior que no projeto nacional, isso ocorreu devido à liberdade e 

autonomia do projeto. Especificamente, a ação diferencial é a da área de Direitos Humanos 

e Justiça, que contou com a participação de 10 alunos do curso de direito (um aluno do 9º 

período, um aluno do 5º período e os demais alunos todos de 2º e 3º períodos), uma 

iniciativa que deu origem à formação do Núcleo Experimental do Direito, proposta que 

futuramente tende a concretizar-se como projeto de extensão dentro da universidade. A 

ação mencionada foi intitulada “Mutirão Jurídico” e aconteceu na etapa final da permanência 

do projeto em Mucurici. Além disso, o projeto contou com a participação integral na viajem 

de ações de apenas um professor, tendo o apoio parcial de um docente da área de 

educação, que não viajou com a equipe. Ainda quanto à formação da equipe, destaca-se 

que a mesma formou-se com o objetivo anterior de realizar ações desenvolvidas no projeto 

RONDON, e isso facilitou a organização para o novo projeto. 

Destaca-se ainda a liberdade de discussão que os universitários tiveram na elaboração 

das propostas, pois 100% dos subprojetos foram elaborados pelos estudantes, havendo 

apenas um monitoramento do orientador, o que pode ser considerada outra diferença entre 

os projetos UFES Presente e RONDON, isso porque no projeto nacional, devido à estrutura 

metodológica proposta, em grande parte dos casos, ressalva algumas exceções, as 

propostas de projetos partem de professores ou de alguma forma pela gestão da 

universidade. A ideia do projeto UFES Presente surgiu da necessidade de criação de um 

projeto que fosse capaz de integrar várias áreas diferentes do conhecimento e que 

possibilitasse um contato maior entre a universidade e a população, criando assim, uma 

oportunidade para que os alunos praticassem extensão e tivessem um espaço para 

discussão sobre as problemáticas sociais. 

A viagem precursora é um dos pontos que distinguem as metodologias entre o projeto 

nacional e o projeto regional discutidos, especialmente pelo fato da participação ativa dos 

estudantes na elaboração das propostas. Ou seja, os alunos participaram da alteração do 

plano de trabalho, sendo figuras protagonistas na concepção da realidade local, 

possibilitando uma aplicação mais efetiva dos conhecimentos prévios de cada um. Nesta 

ocasião os estudantes realizaram uma reunião com a gestão municipal e percorreram parte 

do município, conhecendo a sede de Mucurici e Itabaiana, o distrito de maior população da 

cidade. Porém, discutiu-se a necessidade de um tempo maior da viajem precursora, com o 

objetivo de conhecer melhor os demais locais do município. 



4.3. Das responsabilidades da UFES, da prefeitura e dos universitários. 

Institucionalmente, o projeto é mantido pela Pró-reitoria de Extensão, contudo, para a 

evolução e manutenção do UFES Presente, é de extrema importância o reconhecimento da 

iniciativa por parte da universidade e o total apoio, diminuindo a burocracia na arrecadação 

de materiais, principalmente os materiais gráficos. 

Após a realização das ações em Mucurici, observa-se que a maior dificuldade 

encontrada para a efetivação do plano de trabalho envolveu as responsabilidades elencadas 

à prefeitura. Responsabilidades como a divulgação prévia das ações e a realização das 

inscrições prévias, especificamente na área de cultura e de direitos humanos.  

Devido à responsabilidade pela execução das ações, os universitários tiveram que 

enfrentar situações adversas, sendo necessário o replanejamento e constante diálogo com a 

gestão municipal. Incluem-se nessas situações adversas uma variável pouco citada em 

trabalhos dessa natureza, porém, bastante interferente: a relação interpessoal durante as 

ações. Os conflitos surgiram de forma natural e não previsível e isso exigiu dos 

universitários uma maturidade para colocar o projeto em primeiro plano. Essas situações 

adversas resultaram em oportunidades de crescimento pessoal e de grupo, sendo 

trabalhadas habilidades e capacidades como: calma, consideração com o outro, ouvir, falar, 

raciocinar rapidamente, atitude, poder de persuasão, humildade, organização, disciplina, 

bom caráter, análise situacional entre vários outros fatores. 

 

5. Conclusões 

 O Projeto UFES Presente, apesar de ter uma base de metodologia 

rondonista, apresenta várias diferenças em relação ao método nacional; 

 A participação ativa dos estudantes na criação e manutenção do projeto 

possibilitou no sucesso do mesmo, considerando as características 

quantitativas; 

 Quase 75% das ações propostas foram efetivadas, ou seja, o projeto é 

aplicável, carecendo apenas de melhorias principalmente no apoio e/ou 

orientação às prefeituras para que as mesmas estejam aptas a receber o 

projeto. 

 É necessária a avaliação qualitativa dos resultados das ações, e uma análise 

individual das propostas, para que seja possível estabelecer uma resposta 

final quanto aos ganhos, porém, isso só será possível com a evolução do 

projeto, visto que o mesmo encontra-se em andamento; 



 Ganhos de experiência e aprendizado para os estudantes, gestores, 

universidade e sociedade local de atuação. 

 Aprimoramento da capacidade de convívio com demais pessoas; 

 Extrapolação dos muros da universidade, no sentido de “ver” o mundo real, e 

conectar a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos na instituição de 

ensino à sociedade, como forma de contribuição aos investimentos na 

formação discente pública. 

 São necessários maiores investimentos para a extensão universitária. A 

universidade cumpre papel central dentro da sociedade, dando-lhe soluções 

aos problemas da conjuntura e social, proporcionando a transformação 

social. 
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