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ATIVIDADES DE EXTENSÃO

As atividades de extensão e cultura se constituem num importante e eficaz instrumento
institucional que promove a troca de saberes e a integração com a sociedade. Além
disso, ao mesmo tempo em que beneficia a população, contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida, inclusão sócio-produtiva e defesa do meio ambiente, as ações
extensionistas e culturais – que incluem atividades técnicas, científicas, culturais e
artísticas – propiciam ao estudante a oportunidade para um aprendizado teórico-prático
contextualizado, desenvolvimento cultural, responsabilidade social e formação da
cidadania (UFPE, 2017).
Na Resolução 09/2007 são descritas cinco modalidades de ação extensionista:






Programas
Projetos
Cursos
Eventos
Serviços

Programas são macro atividades extensionistas integradas às políticas institucionais por
um objetivo comum, orçamento, cronograma e processo de avaliação definidos (UFPE,
2017).
“Conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão (cursos, eventos,
prestação de serviços), preferencialmente integrando as ações de extensão,
pesquisa e ensino. Tem caráter orgânico-institucional, clareza de diretrizes e
orientação para um objetivo comum, sendo executado a médio e longo
prazo” (FORPROEX, 2007, p. 35).

Fonte: IFSC, 2017
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Projetos são definidos como AÇÕES PROCESSUAIS contínuas de caráter educativo,
artístico, social, desportivo, cultural, científico ou tecnológico, com objetivo definido e
prazo determinado (UFPE, 2017).

Fonte: IFSC, 2017

Cursos de Extensão objetivam ampliar os conhecimentos, habilidades ou técnicas, com
carga horária entre 20 a 179 horas (Atualização), bem como aprimorar ou aprofundar
habilidades e técnicas em uma área do conhecimento, com carga horária mínima de 180
horas (Aperfeiçoamento), oferecidos à comunidade universitária e/ou extrauniversitária. Os cursos de extensão são módulos didáticos para a capacitação,
aperfeiçoamento ou atualização abertos à comunidade. Os cursos são oferecidos pelos
Centros Acadêmicos e órgãos suplementares da UFPE (UFPE, 2017).

Fonte: IFSC, 2017.
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Eventos são ações de interesse acadêmico, de cunho educativo, tecnológico, social,
científico, artístico-cultural, esportivo, entre outras manifestações, que objetivem o
desenvolvimento, a ampliação e a divulgação de conhecimentos produzidos ou
reconhecidos pela UFPE. São realizados pela comunidade acadêmica e registrados na
Pró-Reitoria de Extensão (UFPE, 2017).

Fonte: IFSC, 2017

Prestação de Serviços são atividades de interesse acadêmico com caráter permanente
ou eventual que compreendam a execução ou a participação de estudantes orientados
por docente ou técnico-administrativo em tarefas profissionais fundamentadas
em técnicas e habilidades das áreas específicas de conhecimento da Universidade.
Incluem ações de interesse institucional, desde consultorias e assessorias, assistência à
saúde humana e animal, até laudos técnicos, assistência jurídica e atendimento ao
público em espaços de cultura, desportos, ciência e tecnologia, como museus, espaços
culturais e desportivos, espaços de ciência e tecnologia e cine-clubes.
Os serviços, quando remunerados, deverão atender a Resolução 05/2005, do Conselho
Universitário. Quando a prestação de serviço é oferecida como curso ou projeto de
extensão deve ser registrada como tal (curso ou projeto) (UFPE, 2017).
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Publicações e Produtos - Embora não sejam consideradas como ações de extensão – na
realidade, o processo de sua produção é parte da implementação da ação de extensão,
gerando-as como resultado – as publicações e outros produtos acadêmicos de extensão
devem ser registradas e relatadas (FORPROEX, 2007, p. 43)

Fonte: IFSC, 2017
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