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O objetivo geral consistiu em Identificar as principais ações desenvolvidas pela Universidade 
do Contestado (UnC) na área da extensão  e  suas  contribuições para o desenvolvimento 
regional. Utilizou-se para consecução deste estudo os princípios da pesquisa bibliográfica, 
documental, exploratória e histórica. Quanto às fontes de informação privilegiou-se a 
primária, acessando os relatórios e documentos institucionais.  Na década de 1990 
constituiu-se a UnC, oportunizando a interação, o desenvolvimento e a aquisição de 
conhecimentos e habilidades. Tem como um dos seus compromissos compreender e agir 
sobre a realidade circundante. Seu papel, nesta conjuntura, demonstra o real compromisso 
na busca de soluções para os problemas e desafios de seu contexto econômico-social. O 
Plano de Desenvolvimento Institucional da UnC  estabelece como meta a articulação 
permanente entre as ações de desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão. Nesta 
perspectiva a extensão universitária assume papel de relevância ao oportunizar ações de 
interação com a sociedade, tendo entre seus compromissos o desenvolvimento regional. 
Concluiu-se com o estudo, a partir das consultas realizadas, que a UnC pela extensão tem 
papel significativo na contribuição para o desenvolvimento regional, com sua organização em 
programas e projetos, com áreas e linhas de extensão que norteiam sua atuação na 
comunidade. 
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