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RESUMO 

O trabalho apresenta um estudo sobre a construção da extensão na UNIFESP 

(Universidade Federal de São Paulo) entre 2009 e 2013. Foram analisadas as concepções e 

práticas de extensão universitária a partir dos relatórios dos programas e projetos sociais da 

PROEX/UNIFESP.  Os dados revelaram que há alguns conceitos de extensão assumidos e 

diversas concepções sendo vivenciadas - com propósitos e intencionalidades distintas -, o 

que reafirma sua natureza socio-histórica, política e cultural, como também a compreensão 

do papel assumido pela universidade, especialmente o caráter e o sentido político-

pedagógico da formação profissional e da construção de conhecimentos. A análise realizada 

indica ainda que houve, ao longo do período estudado, um aumento acentuado no número 

de extensões existentes na UNIFESP – associada ao processo de expansão: criação dos 

novos campi -, como também, uma crescente variação das áreas temáticas das ações 

extensionistas.  Desta forma, a extensão revela-se como um espaço de aprendizagens e 

vivências múltiplas – desde práticas assistencialistas e conservadoras, como também de 

possibilidades de diálogo entre as diversas áreas do saber científico e com o saber popular. 

Ademais, conforme a extensão amplia suas atividades, também adquire maior visibilidade e 

importância acadêmica e social, reafirmando o compromisso da Universidade com a 

comunidade. 

Palavras chave: Extensão Universitária; UNIFESP;  Projetos Sociais. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A extensão universitária, um dos eixos que compõe o tripé da formação universitária 

brasileira, conjuntamente com o ensino e a pesquisa, tem buscado se consolidar ao garantir 

sua legitimidade no âmbito da universidade e o seu reconhecimento na sociedade.  

Desde a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases - LDB (1986) e do Plano Nacional 

de Extensão (1987) – há diretrizes políticas nacionais estabelecidas determinando que a 

formação acadêmica deva ser um processo constituído por um conjunto de atividades, 

apreensões, relações e reflexões que possibilitem a construção de uma identidade 

profissional referenciada não somente nos saberes específicos e técnico-científicos de um 

dado campo do conhecimento, mas também em saberes e vivências que constituem o 

sujeito inserido em determinada realidade. Sendo assim, deve ser garantida, por meio dos 

projetos pedagógicos institucionais e subsídios financeiros, uma formação além da 

excelência técnica; o que requer a efetivação do ensino, da pesquisa e da extensão de 

forma indissociável e interdisciplinar.  



“A 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 dos resultados 

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

necessariamente, frequentar seus cursos regulares” (Plano Nacional 

de Extensão,1987: 6). 

Nesse sentido, pensar a extensão universitária nos leva ao debate sobre o papel 

social da universidade, considerando a sua finalidade primeira: a formação profissional e a 

construção de novos conhecimentos. Portanto, o foco central desta discussão é a 

concepção de educação: o sentido da formação dos sujeitos, a forma e as estratégias 

utilizadas para desenvolver o processo de ensino-aprendizagem e a intencionalidade da 

produção de conhecimentos.  

Com o objetivo de produzir análises que pudessem contribuir com este debate, a 

pesquisa realizada iniciou com um levantamento histórico sobre a construção da extensão 

na UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo) entre 2009 e 20131; identificou o 

referencial teórico-metodológico que fundamentou as ações realizadas e produziu reflexões 

acerca da concepção e efetivação da extensão. 

“A área da extensão vai ter no futuro próximo um significado muito 

especial. No momento em que o capitalismo global pretende 

funcionalizar a Universidade e, de fato, transformá-la numa vasta 

agência de extensão ao seu serviço, a reforma da Universidade deve 

conferir uma nova centralidade às atividades de extensão (com 

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

                                                           
1 A escolha desse período justifica-se pelo fato da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - que foi 

criada pela Lei nº 8.957, de 15 de dezembro de 1994, a partir da transformação da Escola Paulista de Medicina 

(EPM) - em 2005 ter passado de uma universidade pública temática - que tinha por objetivo desenvolver, com 

excelência, atividades inter-relacionadas de ensino, pesquisa e extensão, com ênfase no campo específico das 

ciências da saúde - para a universalização das áreas de conhecimento. Em resposta à demanda social e política 

de expansão das vagas públicas no ensino superior e de interiorização das atividades das universidades federais 

(REUNI), a UNIFESP, a partir de 2007, passou a contar com cursos nas áreas de humanas, exatas e biológicas 

e com seis Campi: Vila Clementino, Baixada Santista, Diadema, Guarulhos, São José dos Campos, Osasco. 

 



de modo alternativo ao capitalismo global, atribuindo às Universidades 

uma participação ativa na construção da coesão social, no 

aprofundamento da democracia, na luta contra a exclusão social e a 

degradação ambiental, na defesa da diversidade cultural.” Boaventura 

de Souza Santos (2004). 

A extensão na universidade brasileira hoje compreende uma série de ações e 

processos marcados pela diversidade; convivência de propostas tradicionais (prestação de 

serviços à comunidade), propostas desenvolvimentistas (utiliza-se da inovação científica 

para uma melhor reprodução da realidade vigente) e propostas com perspectivas 

transformadoras (quanto à metodologia e quanto aos resultados).  

Fundamentado na concepção do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras – FORPROEX, que “é uma entidade 

voltada para a articulação e definição de políticas acadêmicas de extensão, comprometida 

com a transformação social para o pleno exercício da cidadania e o fortalecimento da 

democracia”2, a extensão universitária parte de uma ideologia que pensa na sociedade 

como um todo, a fim de romper as barreiras ainda existentes entre a academia e a 

comunidade, ampliando a discussão, a reflexão e a democratização do conhecimento, e 

assim, também multiplica as inúmeras possibilidades de transformação da comunidade e da 

sociedade.  

 Na perspectiva conceitual do Fórum de Pró-reitores das Universidades Brasileiras a 

“... extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integradora social” 

(BRASIL/MEC, l987: 1). Ao trazer a categoria teórica trabalho3,  para o âmbito da extensão, 

essa formulação permite problematizar as práticas em curso, tendo em vista incentivos ao 

desenvolvimento da informação, avaliação, gestão e divulgação das ações extensionistas 

realizadas pelas Universidades públicas Brasileiras. 

Segundo Melo Neto (2003), a categoria teórica trabalho pode ser utilizada para se 

discutir um conceito de extensão voltado à busca de outras possibilidades de vida, da 

construção de outro processo cultural. Compreendemos então, que a extensão deva 

assumir a sua dimensão educativa, de forma articulada com o ensino e a pesquisa, para que 

                                                           
2
 REGIMENTO - Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior 

Brasileiras - FORPROEX (Aprovado em 26/11/2010, UFABC). 

3
 Esta discussão teórica sobre o conceito de trabalho está contida nas obras dos economistas políticos clássicos, 

como Adam Smith e David Ricardo, bem como nas formulações dos filósofos idealistas alemães, entre eles 

Hegel, e Karl Marx, que desenvolve uma crítica à formulação teórica desses pensadores. 



o conhecimento possa ser assimilado e construído ao problematizar a realidade vivida; e 

que esses conhecimentos digam algo ao momento atual. Ou seja, conjuntamente com as 

explicações teóricas estejam as respostas às necessidades concretas dos sujeitos 

envolvidos. 

Para o estudo da extensão universitária se faz necessário retomar ao início das 

práticas de extensão; compreender como se deu o processo de transformação desta 

atividade, levando em consideração as mudanças ocorridas na conjuntura social e política 

do nosso país, que refletiram diretamente na educação. 

De acordo com o documento da Política Nacional de Extensão (Manaus, AM - 

2012)4, as primeiras práticas de ação extensionista são datadas no início do século XX, 

coincidindo com a criação do ensino superior. Suas primeiras manifestações sucederam a 

partir de cursos, conferências e prestações de serviço, primeiramente realizados pela antiga 

Universidade de São Paulo e Universidade de Viçosa. 

Nos anos posteriores aos primórdios da prática extensionista, final da década de 

1950 e início da década de 1960, houve forte movimentação de universitários brasileiros, 

que se reuniam na União Nacional de Estudantes e se organizavam em movimentos 

culturais e políticos, demonstrando forte compromisso social e buscando uma atuação 

interprofissional, que possibilitasse a reflexão de sua prática. No entanto, esta 

movimentação dos jovens universitários, pouco contribuiu para a institucionalização da 

Extensão Universitária. 

Porém, com a instalação da ditadura militar foi promovida uma série de reformas, 

inclusive no âmbito da educação, bem como criação de projetos que propiciaram aos 

universitários brasileiros, experiências junto a comunidades rurais e a promulgação da Lei 

Básica da Reforma Universitária (Lei n. 5.540/68), estabelecendo que “(...) as universidades 

e as instituições de ensino superior estenderão à comunidade, sob a forma de cursos e 

serviços especiais, as atividades de ensino e os resultados da pesquisa que lhe são 

inerentes” (Artigo 20), instituindo assim, a Extensão Universitária. 

A partir de então, a extensão ganhou institucionalidade e destaque, através de 

iniciativas advindas do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e o Ministério do Interior que 

criaram uma Comissão Mista, objetivando a proposição de medidas destinadas a efetivação 

e fortalecimento da Extensão. 

                                                           
4
 Este documento está disponibilizado no endereço eletrônico da Rede Nacional de Extensão (RENEX), em uma 

versão publicada em julho de 2012. 



Neste contexto, a extensão universitária recebeu influência também das ideias de 

Paulo Freire (1992), e passou a ser definida por alguns grupos como: “Ação institucional 

voltada para o atendimento das organizações e populações, com um sentido de 

retroalimentação e troca de saberes acadêmico e popular. Nessa perspectiva, as camadas 

populares deixaram de ser o objeto para se tornarem o sujeito da ação extensionista, 

denotando, assim, avanços significativos em relação à noção de Extensão Universitária 

construída na década anterior.” (NOGUEIRA, 2005). 

Paralelamente às lutas pela redemocratização e reconstrução das instituições 

políticas e sociais, a concepção de Universidade Pública, as práticas de Ensino, Pesquisa e 

Extensão foram repensadas e reelaboradas, questionando a visão assistencialista das 

ações de extensão. A partir de então, a Extensão Universitária compreendeu um processo 

que articula o Ensino e a Pesquisa, relacionando-os com a comunidade. 

As atividades extensionistas, ao longo do tempo, passaram a ter reconhecimento 

institucional e visibilidade social. Diante deste novo contexto, foi criado o Fórum Nacional de 

Pró-Reitores de Extensão de Universidade Pública (FORPROX), em novembro de 1987, 

tendo a finalidade de pactuar definições acerca das diretrizes e objetivos dos trabalhos 

desenvolvidos pela extensão universitária, além de acompanhar e avaliar os mesmos, e 

colaborar na criação de novos programas e financiamento para as atividades. 

A criação do Plano Nacional de Extensão, realizada pelo FORPROEX, em 1987 foi 

uma iniciativa de extrema importância, buscando: “1) a possibilidade de dar unidade 

nacional aos programas e as temáticas desenvolvidas em diferentes universidades 

brasileiras; 2) a garantia de recursos financeiros destinados à execução de Políticas 

Públicas correlatas; 3) o reconhecimento, pelo Poder Público, de que a Extensão 

Universitária não se coloca como uma atividade acadêmica, mas como uma concepção de 

Universidade; 4) a viabilidade de interferir na solução dos grandes problemas sociais 

existentes no País” (Plano Nacional de Extensão Universitária, 1998, apud NOGUEIRA, 

2005, p. 92). 

De acordo com a Política Nacional de Extensão (2012), o contexto atualmente vivido, 

deveria ter a extensão universitária como “instrumento efetivo de mudança da universidade 

e da Sociedade”, visando fortalecer a justiça social e a democracia, desconstruindo a 

imagem da academia como detentora do saber, aproximando-a da comunidade, com vistas 

a viabilizar as políticas públicas e a participação popular. 

 Desta forma, a extensão passaria a compreender uma inter-relação entre 

universidade e sociedade, estabelecendo a democratização do saber acadêmico e a troca 



de saberes com a comunidade, propiciando múltiplas possibilidades de transformação da 

sociedade e da universidade. Visto que, a mera produção do conhecimento não leva ao 

desenvolvimento ético e sustentável, assim, a extensão universitária deve ser uma ação 

para a sociedade e de acolhimento da sociedade para a universidade. 

 Um dos principais aspectos da extensão, objetivados também pela Política Nacional 

de Extensão (2012), é transformar o estudante em protagonista da sua formação, não se 

limitando apenas ao espaço físico da sala de aula, mas participando de atividades fora da 

universidade, junto com a comunidade, também levando em consideração a 

interdisciplinaridade. 

 O estudo dos documentos da Coleção de Extensão Universitária (FORPROEX, vol. 

1) permite compreender que a extensão deve sustentar-se em práticas transformadoras, 

através de metodologias participativas e investigação-ação, com objetivo de promover 

desenvolvimento social e regional, sendo um mecanismo de superação do neoliberalismo. 

As ações extensionistas devem compreender um processo educativo, cultural e científico, 

atrelada ao ensino e a pesquisa, pautada em transformações pedagógicas. 

Para organização e sistematização dos registros de atividades de extensão 

universitária, foi criado o Sistema de Informação de Extensão - SIEX, tendo como objetivo a 

elaboração de um banco de dados com informações nacionais. Para tanto, ficaram definidos 

os conceitos inerentes às atividades de extensão e criadas as áreas temáticas para a 

classificação das ações da extensão. Sendo assim, há uma divisão por áreas temáticas, 

definidas pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) – 

contidas na Organização do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas Brasileiras (FORPROEX) que compreendem: cultura, comunicação, direitos 

humanos e justiça, educação, meio ambiente, tecnologia e produção, trabalho e saúde, e 

um Grupo Técnico de avaliação de extensão que implementa o programa nacional de 

extensão, estabelecendo estratégias de trabalho, instrumentos de investigação, formas de 

coleta e mecanismos de avaliação. 

 

3. OBJETIVOS E METAS  

 

OBJETIVOS  

 Contribuir com uma definição conceitual e diretrizes políticas para a extensão 

universitária; 



 Identificar a potencialidade da extensão universitária para desenvolver uma 

formação profissional e a construção de novos conhecimentos.  

METAS 

 Mapear a concepção de extensão universitária e a metodologia utilizada nos 

programas e nos projetos de extensão cadastrado na Pró-reitoria de Extensão (entre 2006 e 

2012), considerando a fala e a visão de mundo dos sujeitos; 

 Analisar, a partir da concepção de extensão universitária e a metodologia 

utilizada, o sentido/ intencionalidade das ações realizadas, a sua contribuição para a 

formação dos sujeitos e a realidade social. 

 

4. METODOLOGIA  

O referencial teórico-metodológico utilizado está fundamentado na concepção 

histórico-crítico-dialética: a realidade é abordada a partir de uma perspectiva histórica da 

produção material e ontológica do ser social, gerando reflexão, construção e reformulação 

do conhecimento, como também estratégias concretas de intervenção. Parte-se da 

compreensão de que a extensão universitária deva assumir a sua dimensão educativa, de 

forma articulada como ensino e a pesquisa, para que o conhecimento possa ser construído 

por meio da problematização, a partir das explicações teóricas, e comprometimento com as 

necessidades da realidade vivida. 

Primeiramente foi realizado um estudo bibliográfico sobre os aportes teóricos que 

fundamentam o debate sobre a temática e um estudo documental da extensão universitária 

brasileira - documentos do Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras, principalmente o Plano Nacional de Extensão 

(2000/2001).  

Em seguida, portada com as concepções e as práticas de extensão universitária de 

alguns dos mecanismos de efetivação da Política de Extensão da PROEX/ UNIFESP 

(período entre 2006 e 2012) - relatório de gestão e dos programas e projetos da PROEX/ 

UNIFESP – e entrevistada uma amostra – com os sujeitos envolvidos com as ações de 

extensão universitária no período – coordenadores, extensionistas e comunidade. O 

conteúdo desses materiais coletados foram analisados a partir da metodologia do discurso 

do sujeito coletivo (DSC)5, tendo como categorias analíticas: o sentido da formação dos 

                                                           
5
 Uma forma de coleta, organização, tabulação e análise de dados qualitativos de natureza verbal, obtidos 

através de depoimentos, ou por meio de artigos de jornal, matérias em revistas semanais, cartas, papers e 



sujeitos, a forma e as estratégias utilizadas para desenvolver o processo de ensino-

aprendizagem e a intencionalidade da produção de conhecimentos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Programas e Projetos Sociais 

2009 

Área Temática Campus 

Baixada 

Santista 

Campus 

Diadema 

Campus 

Guarulhos 

Campus  

São José 

dos 

Campos 

Campus 

São 

Paulo 

Comunicação — — — — 1 

Comunicação Escrita e Eletrônica — — — — — 

Cultura 2 2 5 — 2 

Direitos Humanos 1 — — — — 

Direitos Humanos e Justiça — — — — — 

Educação 3 2 7 2 7 

Educação em Ciências — — — — — 

Meio Ambiente 1 2 — — 1 

Produção e Difusão de Material Educativo — — — — — 

Saúde 23 — — — 22 

Trabalho 1 — 2 — — 

Tecnologia e Produção — — — — — 

Total 31 6 14 2 33 

 

Ao analisar esta tabela, é possível identificar a predominância dos programas e 

projetos sociais na área da saúde nos campus de Santos e São Paulo, com poucos 

programas nas outras áreas temáticas – isso se justifica principalmente por estes campus 

serem voltados à saúde. Também fica claro que os demais campus não possuem tantos 

programas quando comparados aos dois anteriormente citados. Isso ocorre por se tratarem 

de unidades criadas recentemente, que ainda estão dando inicio às suas ações 

extensionistas. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
revistas especializadas, entre outros.  Essa metodologia permite a compreensão coletiva como uma variável 

empírica, de natureza qualitativa e quantitativa, pela interposição de um sujeito de discurso ao mesmo tempo 

individual e coletivo.  LEFEVRE, F & LEFEVRE, AMC. O Discurso do Sujeito Coletivo. Um novo enfoque em 

pesquisa qualitativa. Caxias do Sul: Educs, 2003. 



Programas e Projetos Sociais 

2010 

Área Temática Campus 

Baixada 

Santista 

Campus 

Diadema 

Campus 

Guarulhos 

Campus  

São José 

dos 

Campos 

Campus 

São 

Paulo 

Comunicação — — — — 1 

Comunicação Escrita e Eletrônica — — 1 — — 

Cultura 3 1 7 — 2 

Direitos Humanos 1 — 1 — — 

Direitos Humanos e Justiça — — — — — 

Educação 4 8 10 2 8 

Educação em Ciências — — — — — 

Meio Ambiente 1 2 — — 1 

Produção e Difusão de Material Educativo — — 1 — — 

Saúde 31 — — — 28 

Trabalho 1 — 2 — 3 

Tecnologia e Produção —  — — 1 

Total 41 11 22 2 44 

 

 Neste quadro, nota-se o aumento dos programas e projetos sociais em quatro dos 

cinco campus da Universidade Federal de são Paulo, com exceção apenas do campus São 

José dos Campus, que permanece apenas com dois programas. Com relação às unidades 

de Santos e São Paulo, continuam com a predominância de atividades na área da saúde, 

mas também mostram um avanço no número de programas nas outras áreas temáticas. 

Programas e Projetos Sociais 

2011 

Área Temática Campus 

Baixada 

Santista 

Campus 

Diadema 

Campus 

Guarulhos 

Campus  

São José 

dos 

Campos 

Campus 

São 

Paulo 

Comunicação — — — — 1 

Comunicação Escrita e Eletrônica — — 1 — — 

Cultura — 1 10 — 2 

Direitos Humanos — — 2 — — 

Direitos Humanos e Justiça — — — — — 

Educação — 14 16 3 10 

Educação em Ciências — — — — — 

Meio Ambiente — 3 — — 1 

Produção e Difusão de Material Educativo — — — — — 

Saúde — 1 — — 33 

Trabalho — — 2 — 3 

Tecnologia e Produção — — — — 1 

Total — 19 31 3 51 



Ao analisar os dados deste ano, foi notado um erro nos registros dos programas e 

projetos sociais do campus Baixada Santista, visto que, as atividades de extensão e os seus 

respectivos professores responsáveis não fazem parte do referido campi. Há indícios de que 

sejam registros do campus Guarulhos. Porém, no restante dos campus nota-se, novamente, 

o aumento dos programas/projetos em todas as unidades, inclusive no campus São José 

dos Campos, que por dois anos permaneceu estagnado. 

 

Programas e Projetos Sociais 

2012 

Área Temática Campus 

Baixada 

Santista 

Campus 

Diadema 

Campus 

Guarulhos 

Campus  

São José 

dos 

Campos 

Campus 
São 

Paulo 

Embu 
das 

Artes 

Santo 
Amaro 

Zona 
Leste 

Comunicação — — 1 — 1 — 1 — 

Comunicação Escrita e Eletrônica — — 1 — — — — — 

Cultura 4 1 14 — 2 — — — 

Direitos Humanos 8 — 2 — 1 — — — 

Direitos Humanos e Justiça — —      — — — — — — 

Educação 9 19 26 5 11 — — — 

Educação em Ciências — 4 — — — — — — 

Meio Ambiente 1 3 1 — 1 — — — 

Produção e Difusão de Material 

Educativo 
— — — — — — — — 

Saúde 55 4 1 — 39 — — — 

Sem Área Definida 2 — — —  — — — 

Trabalho 5 — 2 — 4 — — — 

Tecnologia e Produção — 1 — — 1 — — — 

Total 84 32 48 5 60 — 1 — 

 

 O estudo desta tabela permite a visualização do crescente aumento na quantidade 

de programas e projetos sociais desta universidade em todas as áreas temáticas, ainda que 

tenha predominância de programas voltados para determinadas áreas, bem como, saúde, 

educação e cultura. Nota-se também, a criação das unidades de extensão, denominadas na 

tabela por Embu das Artes, Santo Amaro e Zona Leste, que a princípio, não possuem 

atividades de extensão, com exceção da Unidade de Extensão Santo Amaro, contando com 

apenas um programa na área temática de Comunicação. 

 

 



 

Programas e Projetos Sociais 

2013 

Área Temática Campus 
Baixada 

Santista 

Campus 
Diadema 

Campus 
Guarulhos 

Campus  
São José 

dos 

Campos 

Campus  
Osasco 

Campus 
São 

Paulo 

Embu 
das 

Artes 

Santo 
Amaro 

Zona 
Leste 

Comunicação 1 — 1 — 1 2 — 1 — 

Comunicação Escrita e 

Eletrônica 
— — 1 — — — — — — 

Cultura 5 1 18 — 2 3 — — — 

Direitos Humanos 8 — 3 — — 1 — — — 

Direitos Humanos e 

Justiça 
— —      — — 1 — — — — 

Educação 9 18 28 9 1 13 — — 1 

Educação em Ciências — 4 — — — — — — — 

Meio Ambiente 1 4 2 — 2 1 — — — 

Produção e Difusão de 

Material Educativo 
— — — — — — — — — 

Saúde 55 5 1 — — 40 — 2 — 

Sem Área Definida 2 — — — — 1 — — — 

Trabalho 5 — 1 — 1 4 — — — 

Tecnologia e Produção — 1 — 2 2 1 — — — 

Total 86 33 55 11 10 66 — 3 1 

 

Neste ano também é possível perceber o aumento dos programas e projetos sociais 

em quase todos os campus da Universidade Federal de são Paulo, com exceção apenas da 

Unidade de extensão Zona Leste, que continua sem nenhum programa. Porém, nota-se que 

o aumento no número de extensões deste ano é menor, quando comparado ao aumento 

dos anos anteriores. Além das percepções acerca dos programas percebe-se também a 

inserção da unidade Osasco no quadro, contando com dez programas. 

Os dados acima foram levantados através de pesquisas no endereço eletrônico da 

Pró-Reitoria de Extensão - UNIFESP (PROEX/UNIFESP), para o conhecimento das 

extensões cadastradas na PROEX, entre o período de 2009 à 2013, e acompanhar a sua 

evolução com relação ao aumento/diminuição dos programas e projetos sociais em suas 

respectivas áreas de atuação e campus no decorrer dos anos.  

A elaboração das tabelas constitui uma sequencia de levantamento de dados. 

Sabendo-se que, a primeira etapa se desenvolveu através do conhecimento do site da 

PROEX/UNIFESP, e posteriormente, a pesquisa para o levantamento do número de 

extensões existentes nas diversas áreas temáticas e em seus respectivos campus, 

separadas por ano, além de promover percepções acerca da forma como são registrados 



esses dados e o conhecimento dos programas e projetos sociais existentes na Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP). 

Nesta pesquisa levam-se em consideração os assuntos abordados e a metodologia 

utilizada. Assim, é possível notar que, em geral, os programas e projetos sociais têm por 

objetivo criar uma parceira com a comunidade local, a fim de realizar ações que promovam 

saúde, educação, cultura, arte, lazer, a viabilização das políticas públicas, participação 

popular e a transmissão de conhecimentos diversos que perpassam o cenário acadêmico e 

popular, a fim de construir uma via de mão dupla, na qual a universidade e a comunidade 

somam uma à outra. 

 Já a segunda etapa constitui uma organização mais objetiva destas informações, 

compreendendo dados mais sintetizados, especificamente, em números, que consistem na 

separação dos projetos apenas pela quantidade de programas e projetos sociais existentes 

em cada área temática, subdivididos por campus e por ano. 

Enquanto a terceira etapa compreende a elaboração das tabelas, que é uma forma 

mais clara de analisar a perceptível evolução destes programas e projetos no decorrer dos 

anos.  

Ao observar a tabela, pode-se notar que os números de programas e projetos 

aumentam gradativamente a cada ano, principalmente após a criação de outras unidades da 

Universidade Federal de São Paulo, que além de expandir os seus cursos, também viabiliza 

a criação de novos programas e projetos sociais que abranjam as diversas áreas do saber 

inter-relacionando-as. 

 

6. RESULTADOS PARCIAIS: 

 A partir do presente estudo e da interpretação das tabelas é possível observar que, 

no decorrer dos anos, houve um acentuado aumento no número de extensões existentes na 

Universidade Federal de São Paulo, e a implantação de novos campus, bem como, o de 

Osasco-SP, e as unidades de extensão Embu das Artes-SP, Zona Leste-SP e Santo Amaro-

SP.  

Ao analisar estes acontecimentos, é possível entender que a Universidade, ao 

ampliar seus programas e projetos sociais, também amplia o seu vínculo com a 

comunidade, através da extensão, promovendo ações de inserção por meio de programas e 

projetos, de acordo com as demandas da sociedade. Deve ser entendida ainda, a constante 



crescente do ir e vir de docentes, alunos, servidores e indivíduos da comunidade – em 

busca do saber e de solucionar os problemas sociais, em todas as áreas do conhecimento. 

 Também é elucidada a crescente variação de áreas temáticas das ações 

extensionistas em todos os campus desta universidade – Percebe-se que nos primeiros 

anos analisados, as atividades de extensão, em sua maioria, abrangiam áreas temáticas de 

acordo com a área de atuação dos seus respectivos campus. Para exemplificar esta 

situação, pode-se evidenciar os campus Baixada Santista e São Paulo que são voltados 

para saúde – e inicialmente (2009/2010), seus programas e projetos sociais possuíam 

pouca diversidade temática, enquanto nos anos posteriores (2011 em diante) observa-se o 

aumento do número de programas/projetos em diversas áreas temáticas, ainda que a área 

da saúde abranja a maior parte das extensões. 

Desta forma, pode-se pensar em um estreitamento das relações multiprofissionais, 

não apenas dentro do cenário acadêmico, mas também nas ações desenvolvidas com a 

comunidade, também a partir do entrosamento das diversas áreas do saber científico, com o 

saber popular. Ademais, conforme a extensão amplia suas atividades, também adquire 

maior visibilidade e importância, tanto para a universidade, quanto para os alunos, 

reafirmando o compromisso social da Universidade com a comunidade. 

Paralelamente à expansão da extensão universitária na Universidade Federal de São 

Paulo, temos o conhecimento gerado pela instituição intervindo nas deficiências sociais da 

comunidade e não se limitando apenas à formação dos alunos regulares desta universidade, 

tendo em vista a transformação da realidade social, a partir de práticas que fogem do 

contexto da sala de aula. 

“A diretriz Indissociabilidade Ensino – Pesquisa - Extensão reafirma a 

Extensão Universitária como processo acadêmico. Nessa perspectiva, 

o suposto é que as ações de extensão adquirem maior efetividade se 

estiverem vinculadas ao processo de formação de pessoas (Ensino) e 

de geração de conhecimento (Pesquisa)... No que se refere à relação 

Extensão e Ensino, a diretriz de indissociabilidade coloca o estudante 

como protagonista de sua formação técnica - processo de obtenção de 

competências necessárias à atuação profissional - e de sua formação 

cidadã – processo que lhe permite reconhecer-se como agente de 

garantia de direitos e deveres e de transformação social”. (Política 

Nacional de Extensão Universitária, 2012: 18). 

http://www.renex.org.br/documentos/2012-07-13-Politica-Nacional-de-Extensao.pdf
http://www.renex.org.br/documentos/2012-07-13-Politica-Nacional-de-Extensao.pdf


 À medida que a extensão universitária ganha maior espaço e visibilidade dentro da 

Universidade, não apenas abre caminhos à pesquisa, como multiplica o conhecimento e o 

saber popular. Conforme visto durante a análise e o estudo dos programas e projetos 

sociais da Universidade Federal de São Paulo, nesta instituição, as ações extensionistas 

criam um campo que visa à execução de políticas públicas e programas sociais voltados 

para o bem-estar coletivo e para a integração do indivíduo na sociedade/comunidade, se 

tornando primordial para o desenvolvimento de um olhar mais crítico sobre a realidade que 

nos circunda, também contribuindo de maneira essencial para o desenvolvimento de futuras 

pesquisas e de novos trabalhos pertinentes à área acadêmica, profissional e social. 

Desta forma, a extensão universitária se torna uma experiência fundamental para o 

enriquecimento do arcabouço teórico a respeito não só da profissão, mas da conjuntura 

social, política e econômica do nosso país. Tais ações, cumpre dizer, são de suma 

importância para toda a comunidade acadêmica, pois, visam à constante transformação 

intelectual, profissional, pessoal e social com vistas a adquirir e empregar, em suas práticas 

cotidianas, novos conhecimentos – que libertam do cotidiano alienante.  

Os programas e projetos sociais promovem ações que viabilizam a busca de novas 

vivências e conhecimentos, e permitem transformações nas formas de ver e de estar no 

mundo, fazendo os sujeitos envolvidos reverem os valores que atribuíram às suas 

experiências até então. A vivência e o contato com pessoas possuidoras de cultura, valores 

e saberes diversos permitem novas visões sobre sociedade, responsabilidades e 

consciência social, aprendizados de grande valia para uma formação mais condizente com 

aquilo que é vital para um profissional mais apto a respeitar as diferenças e compreender a 

subjetividade e particularidade do outro. 

Assim sendo, a extensão universitária passa a reafirmar o seu compromisso com a 

sociedade, dando um retorno para a mesma, a partir de práticas que beneficiam a 

população. 
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