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Resumo: Debates a cerca da formação continuada de educadores são assuntos que tem 

enfatizado a importância desta como um processo contínuo para a melhoria do ensino e 

também como uma necessidade para o docente para com as ações no processo 

educativo.  Nessa afirmação pressupõe-se que a Universidade como instituição 

formadora de futuros profissionais da Educação assume um papel valoroso. Verifica-se 

ainda, que a extensão universitária tem assumido um papel importante para a 

Universidade, pois a mesma tem assumido  a formação continuada de professores como 

prestadora de serviços. Com base nessas afirmações verificar e analisar o conceito de 

extensão universitária e compreender como se dá o Plano de formação Extensionistas da 

Universidade de Passo Fundo analisando as potencialidades contidas na proposta de 

formação continuada de professores e relacionar com a trajetória histórica e o processo 

de mercantilização que vem se firmando por esse eixo será o objetivo deste texto. Pode-

se contatar que as políticas de extensão tem papel fundamental na estrutura 

organizacional das Instituições para assim não deixar a Universidade ficar 

demasiadamente encerradas em si mesmo. O Centro Regional está consolidando seu 

espaço com o intuito de não “vender” o produto, mas entrelaçar junto as práticas 

extensionistas consolidando o caráter social e comunitário do eixo Extensão 

Universitária.  

 

Palavras chaves: extensão universitária; formação continuada, centro regional. 

 

Introdução: 

As universidades brasileiras estão alicerçadas a partir da relação entre ensino, 

pesquisa e extensão. Os discursos sobre a afirmação da indissociabilidade desses três 

pilares partem da Constituição Cidadã, de 1988. Giolo,2009, em seu artigo  “A extensão 

Universitária no Brasil”, reafirma isto e, discute o quanto a extensão fica distanciada das 

demais. Há uma discrepância no que tange a extensão relacionada com a legislação 

mailto:sauer@upf.br
mailto:vivianedequevedochaves@yahoo.com.br


educacional brasileira. O conceito de extensão definido pelo Estatuto das Universidades 

Brasileiras é enfático: trata-se de atividades (o decreto as especifica: cursos, palestras, e 

demonstrações práticas) que a educação superior realiza para a sociedade. Conforme o 

dicionário, Aurélio da Língua Portuguesa, extensão significa amplitude, ou o ato de 

ampliar, ir além de. Sendo mais específico; conceituar extensão universitária ou 

acadêmica é uma ação da universidade além dos muros, isto é; junto a comunidade, 

onde o público externo receberá conhecimento adquirido pelo ensino e pesquisa.  

 De acordo com o Plano Nacional e Extensão Universitária:   

A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que 

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

transformadora entre universidade e sociedade. A Extensão é uma via de mão 

dupla, com trânsito assegurado à comunidade académica, que encontrará, na 

sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de um conhecimento 

académico. 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, 

académico e popular, terá como consequência: a produção do conhecimento 

resultante do confronto com a realidade brasileira e regional; a 

democratização do conhecimento académico e a participação efetiva da 

comunidade na atuação da Universidade. Além de instrumentalizadora desse 
processo dialético de teoria/prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar 

que favorece a visão integrada do social. ( FORPROEX, vol. 1) 

 

Mediante esta prerrogativa, a extensão passa a assumir um papel importante para 

a Universidade que além da relevância interna, pois vincula esta ao seu processo de 

avaliação promove o impacto externo junto à comunidade. A comunidade educacional, 

neste aspecto vivencia muitos desafios e faz-se necessário um planejamento adequado e 

eficaz a fim de tornar a prática com a identidade criada a longo do caminho, não 

afastando a instituição do seu ideal de extensão que era o de estender suas ações 

educativas para além dos muros da academia.   Sobretudo, o Plano Nacional de 

Extensão( PNEX) afirma, que por meio da extensão, a universidade se torna uma 

instituição social, firma acordos e ações coletivas com a população, reorienta o seu 

ensino e a sua pesquisa, assume radicalmente o destino da sociedade como sendo 

também seu. 

Destaca-se aqui, que é observado que a extensão tem assumido o papel de 

prestadora de serviços redesenhando (nomenclatura da autoras) sua identidade, 

indicando um caminho mercadológico bem como concretizando ações em curto prazo, a 

fim de atender o caráter financeiro e não o educacional. Nesse viés, não se realiza a 



formação permanente dos professores pela reflexão crítica sobre a 

prática(Freire1998,p.43), mas sim se remete ao cunho empresarial.    

O processo aqui descrito para formação dos educadores também depende do 

posicionamento das instituições de ensino frente ao assessoramento técnico-pedagógico. 

Guimarães (1997, p.58) expõe que tradicionalmente, as universidades tem ocupado 

papel de destaque no desenvolvimento de projetos de prestação de serviços 

pedagógicos. Esses projetos tem se constituído, a partir dos desafios e anseios das 

comunidades escolares, nos quais estão presentes conflitos do cotidiano educacional e 

respaldada por um retorno de cunho social e financeiro sem uma reposta investigativa 

da academia. “onde o valor não se encontra no número de linhas/artigo publicados, mas 

única e exclusivamente na possibilidade ou não de atendimento às demandas da 

comunidade externa”. Cada vez mais, se realizam trabalhos coletivos para movimentos 

comuns sem conseguir desenvolver uma proposta que ultrapasse interesses individuais e 

de grupos. 

É notório, refletirmos sobre o papel da extensão junto as Universidades, para não 

mais ser reconhecida como a “mãe pobre”, mas sim desmistificada com cunho 

científico, perante suas práticas e deixando de ser institucionalmente desnecessária, ou 

seja, a então chamada “mãe pobre” vista como tendo um único objetivo de diminuir as 

desigualdades sociais e sem maiores interesses no movimento educacional. Então, 

extensão, estará consolidando o seu caráter utilitário mercadológico,  tornando-se mais 

um produto das Universidades.  

Então, verificar a importância da Extensão Universitária, através do Centro 

Regional de Educação, Faculdade de Educação, da Universidade de Passo Fundo 

(CRE), que traz uma proposta de formação continuada de professores e identificar 

através de suas práticas a materialidade das políticas de extensão, bem como sua 

trajetória histórica de caráter social e comunitário. As informações são de cunho 

bibliográfico e de análise de documentos do CRE, podendo ser considerada qualitativa. 

 A primeira parte constará de um conceito chave de Extensão e suas 

prerrogativas no que se refere ao processo de mercantilização, na segunda parte 

apresentaremos os objetivos e as ações executadas pelo Centro Regional Educação e 

para finalizar será relacionado a formação de professores como proposta que materializa 

a política de extensão e de Assuntos comunitários e considerações perceptíveis do 

estudo., 

1. A EXTENSÃO COMO ATIVIDADE DE FORMAÇÃO ACADÊMICA.  



1.1 POLÍTICA DE EXTENSÂO UNIVERSITÁRIA  

 

A extensão universitária no Brasil é reconhecida pela Constituição Federal de 

1988( Art. 207) como atividade pertinente ao fazer acadêmico, indissociada do ensino e 

da pesqui- sa.  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 46, 

inciso 7, dispõe que uma das finalidades da educação superior é promover a extensão, 

aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios 

resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 

instituição.  

Conceituar a extensão nos remete a percepção da prestação de serviços muito 

ativa nas ações executadas pelo eixo. A Política Nacional de extensão, mediante o 

Forproex ( Fórum de pró-reitores de extensão) (significado da sigla), utiliza-se do 

documento oficial o Plano Nacional de Extensão (PNE), sendo este considerado  o 

referencial para as ações deste eixo. Foi publicado  em novembro de 1999 conceituando 

a extensão universitária como um processo educativo, cultural e científico que articula o 

Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a 

Universidade e a sociedade e conceitua extensão: 

 

A Vice-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, da Universidade de Passo 

Fundo, em reunião, 2001 debateu juntamente com os coordenadores de extensão, 

congregações de unidades acadêmicas e extensionistas, e conceituou extensão como 

sendo um processo educativo, cultural e científico que permeia e articula as atividades 

de ensino e de pesquisa, de forma transparente e dialoga, para possibilitar 

transformações entre universidade comunidade regional. 

 

  
 

Pensar a partir disso, destes dois conceitos é desvendar o quanto a Extensão 

torna-se um eixo de articulação valoroso da Universidade quando se percebe nas suas 

ações o compromisso firmado e executado junto a Sociedade.É  importante ressaltar que 

estas  implicações indicam um caminho que pode ocasionar uma prática  que favoreça 

essas ações junto a comunidade; especificamente neste caso a formação continuada de 

professores.  



Diante do exposto verifica-se  a Extensão como o centro das práticas da 

Universidade ao meio social. Então cabe aqui, ressaltar o Centro Regional da 

Universidade de Passo Fundo que assume o compromisso desses atos, mais 

especificamente da formação continuada de professores que veremos mais 

detalhadamente no próximo item.  

2 – O CENTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO – UMA EXPERIÊNCIA NA UPF 

 

 

O Centro Regional de Educação (CRE), com sede na Faculdade de Educação da 

UPF vem atuando na região de Passo Fundo que abrange mais de 100 municípios desde 

19720 .Em consonância com demais Unidades que tratam do ensino e que mantêm a 

missão comunitária da Instituição, realizando suas ações respaldada pela Vice-Reitoria 

de Extensão e Assuntos Comunitários, que conforme artigo 22 do Regimento Geral da 

Universidade de Passo Fundo “esclarece que a Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários é órgão executivo auxiliar que planeja, coordena e supervisiona a 

execução das atividades de extensão e de assuntos comunitários” (Histórico do Centro 

Regional de Educação)  

Assim, respeitando o processo de intervenção social a partir dos saberes 

educacionais, o Centro tem com uma de suas ações a formação continuada dos 

profissionais da educação, aonde vem ao longo das décadas proporcionando 

embasamentos teóricos que possibilita aos educadores o desenvolvimento de uma práxis 

educativa que atinja a interdisciplinaridade do processo pedagógico em seus diferentes 

níveis, contribuindo de forma participativa as questões emergentes do cotidiano escolar 

e a missão comunitária da Instituição. 

Por meio Centro, muitas ações foram realizadas, sempre através da  constituição 

de coletivos,  articulação como os cursos envolvidos, reconhecimento da caminhada dos 

que estão realizando a formação, contribuição também  para o ensino e a pesquisa, e 

acima de tudo a responsabilidade social da Instituição, ainda mais quando se refere a 

instituição com significativa relevância social para o desenvolvimento local e regional. 

Por intermédio do CRE, a Universidade de Passo fundo mantêm convênios com 

o Ministério da Educação, através de órgãos SESU/SEF/FNDE, na execução de projetos 

dentro das seguintes linhas de ação: Formação Inicial e Continuada de Professores do 

Ensino Fundamental (1º a 4º séries), Produção de material Didático e Educação de 

Jovens e Adultos. Está sendo realizado também um convênio com Secretaria da 



educação do estado do Rio Grande do Sul, objetivando a qualificação de diretores e 

vice-diretores de escolas públicas estaduais. O trabalho de assessoria técnico-

pedagógico dirige-se também as escolas municipais da região.  

Diante do apresentado, verifica-se que é possível a Instituição realizar a 

formação continuada por meio da prestação de serviço, mas considerado seu diferencial 

da escuta e diálogo, os quais atendem os preceitos legais de uma Universidade que não 

visa o lucro, mas sim a qualidade do cotidiano escolar público e privado. Além é claro, 

da desvinculação das políticas de governo, pois sua constituição é por política de 

Estado, dando relevância ao futuro da educação perante o mundo globalizado. Por outro 

lado, é fundamental para a Instituição métodos organizacionais que forneça agilidade e 

autonomia ao processo de execução, indispensável para um retorno da Universidade 

junto aos órgãos que demandaram a formação continuada, por meio da tão questionada 

“prestação de serviços” incorporada  no mundo educacional. 

 Seguem algumas propostas para a gestão da Universidade de Passo fundo sendo 

o diferencial mediante o Centro Regional através do Plano de Formação Extensionista 

2013-2014/1: 

 

 Uma nova sistematização do processo de gestão da reitoria para melhor tomada 

de decisão; definição estatutariamente das funções da vice-reitoria;  

 Avaliar a viabilidade da implantação da unidade da zona sul e definir o seu 

destino;  

 Gestão democrática e participativa na organização e fortalecimento dos 

colegiados superiores e setoriais, visando à tomada de decisão;  

 Elaborar um plano de metas e resultados aliada ao planejamento estratégico da 

UNIVILLE que realmente seja executado;  

 Reavaliar e ampliar os benefícios oferecidos aos técnicos administrativos e 

professores;  

 Infraestrutura e sustentabilidade - A necessidade de recuperar e manutenção 

periódica das instalações. Modernizar laboratórios, salas de aula e bibliotecas;  

 Ampliação e melhoria dos recursos de informática.  

 Maior velocidade de rede; melhor aceso a bases de dados; ampliação dos 

recursos da página para possibilitar uma melhor utilização por parte da 

comunidade acadêmica, tanto nas dependências da Universidade como fora 

delas;  



 Ampliar a possibilidade de novos serviços a serem utilizados pelo corpo 

docente, discente e dos técnicos administrativos da universidade;  

 Expansão planejada de cursos de graduação e pós-graduação, atendendo as 

vocações regionais;  

 Ampliação dos acervos – bibliográfico, documental e eletrônico, em todas as 

Unidades Universitárias para contribuir, de forma plena, na formação dos 

estudantes, produção de investigações técnico-científicas, fortalecimento dos 

Grupos de Pesquisas, consolidação dos Núcleos de Pesquisa e Extensão tanto 

em quantidade de títulos quanto em diversificação de obras, para 

cursos/habilitações, conforme recomendação pelo Conselho Estadual de 

Educação (CEE-SC), CAPES e INEP;  

 Possibilitar a criação de ambientes de estudos e pesquisas, nas Unidades 

Universitárias, para que os professores possam desenvolver programas e 

projetos; preparar seus planos de cursos; apropriar-se da leitura; orientar os 

estudantes na execução de trabalhos acadêmicos e outras atividades inerentes ao 

labor docente;  

   Informatização de todas as rotinas e procedimentos acadêmico-administrativos, 

com o objetivo de dar celeridade aos processos que tramitam no âmbito da 

Universidade;  

 Ampliação da capacidade instalada em consonância com as novas tecnologias da 

informação e comunicação, nas áreas fim e meio;  

 Fortalecimento da identidade do docente e do pessoal técnico-administrativo,  

propiciando: -  Qualificação/capacitação adequada à função; -  Garantia da carga horária 

docente para planejamento, estudos, reuniões pedagógicas, pesquisa, extensão e 

atendimento ao estudante.  

Consonante com os temas abordados do desenvolvimento sustentável,  tais como 

direitos humanos, direitos das mulheres, do adolescente e da juventude, prevenção à 

violência e promoção da cidadania, a UPF desenvolve diversas projetos social voltados 

a atender as diversas problemáticas sociais que envolvem esses temas. Nessa direção 

merecem destaque projetos como:  

 

1-Serviço de consultoria psicológica e apoio a rede de proteção social da criança e do 

adolescente do município de Passo Fundo; 2-Serviço assistencial de avaliação 



psicológica; 3-Tratamento da drogadição na infância e na adolescência; 4-Projeto de 

acolhimento a pessoas e famílias que vivenciam o desemprego e o não-trabalho no 

município de Passo Fundo; 5-Educação e cidadania; 6-Prevenção do uso de drogas nas 

escolas da rede pública de Passo Fundo; 7-Balcão do Consumidor; 8-

PROJURMULHER- Prestação judicial e atendimento multidisciplinar às mulheres 

vítimas de violência e familiares (contendo este dois subprojetos); 8-Casa FEAC de 

apoio socioassistencial; 9-Observatório de Juventude e de violência nas escolas – núcleo 

norte do RS. Além dos projetos de extensão, as temáticas são abordadas e discutidas em 

projetos de pesquisa de diferentes cursos. Através de diversas ações, atende a população 

local e regional, registrando-se ainda a atuação por meio de outros cinqüenta e nove 

projetos de extensão comunitária.  

 

3.FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 

 

Segundo Benincá 2002, apud Fávero e Tonieto, “ o conceito de formação 

continuada decorre da compreensão do ser humano[...]como finito e inconcluso”, o que 

indica que o ser humano está em permanente formação ou construção. Nunca estamos 

plenamente formados, seja pessoalmente ou profissionalmente. 

Percebe-se determinações  sobre a formação continuada de professores que 

sobrecarregam a Universidade; como formadora nas licenciaturas, a proposta de 

formação surge partindo de uma proposta de valorização dos saberes dos professores e 

de suas experiências docentes, interdisciplinares e articulação entre teoria e prática, 

envolvendo alunos e formadores, bem como a articulação entre os princípios da 

comunidade e da Instituição.  

Emerge a partir do cotidiano educacional, a ressignificação dos professores no 

momento da formação continuada que vai além de uma programação no calendário 

acadêmico ou de um projeto pontual que distancia a formação continuada através de 

processos e ações que contextualizam as vivencias e o conhecimento científico, não 

ficando somente em ideais. Para assim, buscar e analisar como se pensa professor 

formador, qual a decisão para a formação continuada processual, o que costura a 

formação para orientar as ações que também tem um compromisso renovado com as 

instituições que prestam as assessorias pedagógicas e que tem um compromisso de se 

aproximarem da discussão escolar, não tendo como único funcionamento as estratégica 

econômicas para dar conta do processo de formação.    



Em muitos casos, governos municipais, estaduais e da federais, dificultam a 

realização de ações que produzam implementação de programas voltados para a 

melhoria da formação docente à longo prazo, mas sim desenvolvem políticas de 

formação a curto prazo, vinculadas há um mandato de quatro ou oito anos, ou seja, para 

simplesmente afirmarem que foi investido na formação continuada dos seus professores 

a partir de prestação de serviços/assessoria pedagógicas, mas retirando a 

responsabilidade da Universidade perante a sociedade neste processo de construção. 

Ainda, a Instituição amplia e segmenta seus objetivos através de uma construção 

de trabalho político-pedagógica para o ensino nas suas diferentes dimensões, 

considerando as transformações educacionais, seja elas por uma nova lei, por relatos de 

experiências. Nesta visão as Instituições aumentam sua visão de mundo, legitimam suas 

políticas e articulam as práticas dos processos educativos com a pesquisa, produção, a 

publicação e a socialização do conhecimento, os quais contribuem para o 

desenvolvimento regional e a realização da missão do  estabelecimento de ensino 

superior e faz com que esse conhecimento contribua na formação tanto do ponto de 

vista da comunidade educacional como da própria Universidade. A proposta de 

formação continuada de professores agregada às ações da extensão com o objetivo de 

acompanhar programas e projetos com a finalidade de subsidiar a qualificação e a 

potencialização de docentes da região surge para segmentar seus objetivos através de 

uma construção de trabalho político-pedagógica para o ensino nas suas diferentes 

dimensões, considerando as transformações educacionais, seja elas por uma nova lei, 

por relatos de experiências. Nesta visão as Instituições aumentam sua visão de mundo, 

legitimam suas políticas e articulam as práticas dos processos educativos com a 

pesquisa, produção, a publicação e a socialização do conhecimento, os quais contribuem 

para o desenvolvimento regional e a realização da missão da referida Instituição e faz 

com que esse conhecimento contribua na formação tanto do ponto de vista da 

comunidade educacional como da própria Instituição. 

 Enfatizamos aqui, que as Instituições atendem  as frentes educacionais no que 

se refere às ações de formação continuada de professores nas redes públicas e privadas 

de ensino oferecendo o produto, mas com a responsabilidade e comprometimento da 

qualidade, pois a teoria e prática faz-se necessário para a construção do conhecimento. 

Conforme  Fávero e Tonieto, 2010, p.57; é necessário que este seja sério e responsável.  

 



Partiremos da tese de que é necessária, no processo formativo e continuado 

de docentes, a construção e criação das condições de possibilidade de diálogo 

entre “teoria” e “prática”, visto que é essa tensão, em que uma influencia a 

outra...( FÁVERO; TONIETO, 2010, p.57-58) 

 

 

Então, contribuindo para o desenvolvimento educacional da região de 

abrangência da Universidade de Passo Fundo é que a “Faculdade de Educação tem 

procurado garantir a articulação entre a Universidade e os sistemas de ensino por 

meio de uma ação continuada de formação qualificada [...] de professores das redes 

[...] de ensino” (LEITE, 1997, p.75).  

Há mais de quatro décadas é o Centro Regional o órgão responsável pela 

realização das políticas de extensão em educação que ao longo do tempo firma 

parcerias efetivas com órgãos educacionais públicos e instituições privadas, além de 

aproximar internamente as Unidades acadêmicas em prol de uma formação de 

qualidade, legitimada pelas políticas de extensão da Instituição. (É necessário fazer 

uma ligação melhor entre esse tópico e o próximo. Da maneira como está fica uma 

passagem mal feita) 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A UPF é uma universidade comunitária conforme os termos do artigo 213 da 

Constituição Federal, além de também ser filantrópica com  sua arrecadação reinvestida 

na própria instituição.  Cumprindo com a sua missão de formar profissionais cidadãos, 

éticos e preparados para as transformações sociais, a UPF entende a extensão 

universitária como parte inerente ao fazer acadêmico buscando uma aproximação com a 

realidade social. A extensão se efetiva através de ações educativas, sociais e culturais, 

desenvolvidas por professores e alunos, interagindo diretamente com as comunidades. 

Esta interação direta constitui uma via de mão dupla para a difusão do conhecimento e 

para a interação com as realidades e experiências da comunidade, resultando em 

alternativas que contribuem com a melhoria da qualidade de vida da população e 

também subsidiando o fazer acadêmico na sua dinâmica de responder às demandas da 

sociedade, consolidando, assim, o comprometimento da UPF com o desenvolvimento 

sustentável. Neste viés, as políticas de extensão tem papel fundamental na estrutura 

organizacional das Instituições para assim não deixar a Universidade ficar 

demasiadamente encerradas em si mesmo, perdendo a oportunidade de prestar 



assessorias pedagógica com qualidade para o aperfeiçoamento de suas  práticas. Neste 

sentido, a importância da Universidade não ser interpretada como uma empresa, pois 

não vende “conhecimento”. Este conjunto de interações entre as IES e a comunidade 

externa traz para as Universidades, uma socialização com o intuito para atender 

problemas para além das necessidades de capital, pois traz um comprometimento para 

possibilitar novos desafios, acreditando que a Universidade é uma forma relevante de 

estabelecer diálogos entre o técnico e o científico. É claro que tal proposição qualifica o 

sistema de ensino por meio de ações extensionistas, consolidando seu caráter 

comunitário e sua função social.  
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