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Segundo preceito constitucional (ar-
tigo 207), as universidades “obede-
cerão ao princípio de indissociabilida-
de entre ensino, pesquisa e extensão”. 
Para a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, uma das sete 
finalidades da educação superior é 
“promover a extensão, aberta à partici-
pação da população, visando à difusão 
das conquistas e benefícios resultan-
tes da criação cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica geradas na 
instituição” (artigo 43). De acordo 
com a 15ª justificativa incluída quan-
do da apresentação do Projeto de Lei  
n. 7.639/2010 à Câmara dos Depu-
tados, que dispunha sobre “definição, 
qualificação, prerrogativas e finalida-
de das Instituições Comunitárias de 
Educação Superior – ICES”: “Um 
dos grandes diferenciais das institui-
ções comunitárias é a sua inserção 
nas comunidades regionais e o seu 
compromisso com a extensão. Tais ins-
tituições, além de produzirem novos 
conhecimentos através da pesquisa e 
os difundirem nas salas de aula [ainda 
que o ensino não fique restrito a tal 
difusão], dedicam importante esforço 
para partilhar, socializar o conheci-
mento, a arte e a cultura na comuni-
dade. A relação com a comunidade é 
via de mão dupla: a universidade não 
só ensina, mas também aprende, re-
inventa-se nesse diálogo”.

Neste livro, terceiro de uma 
coleção dedicada à extensão uni-
versitária no contexto das ICES, 
os textos atestam inequívoco com-
promisso com a extensão e com sua 
promoção, e repercutem fidelidade 
à indissociabilidade, até porque a 
perspectiva extensionista integra 
a identidade dessas instituições. 
Assim, bem mais que alocação de 
horas e contabilização de créditos 
curriculares, e eventual pontuação 
em avaliações governamentais, os 
programas, os projetos e as ações 
aqui relatados espelham uma con-
cepção de educação superior.
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“A extensão universitária oxigena os processos de 
ensino e aprendizagem. Mais do que isso, a exten-
são incomoda esses processos, tira-os do conforto 
institucional e os liberta dos muros acadêmicos e 
projetos pedagógicos ‘umbilicais’. A extensão uni-
versitária impulsiona a comunidade acadêmica a se 
comprometer com o desenvolvimento da cidadania. 
[...] Os textos deste volume refletem a relação dia-
lógica entre instituição educacional e sociedade, 
além das perspectivas/possibilidades da ‘curricula-
rização’ na extensão universitária.”

Prof. dr. Josué adam lazIEr

• Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da 
Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep) 

• Presidente do Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária 
das Instituições Comunitárias de Educação Superior (ForExt)
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pesquisador do Instituto do Trópico Subúmido da PUC Goiás. Tem 

experiência na área de Geografia, com ênfase em regionalização, 

atuando principalmente nos seguintes temas: educação ambiental, vi‑

veiro nativo, biogeografia do cerrado, fragmentação do território, pla‑
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nejamento urbano, recuperação de áreas degradadas na região do 

cerrado e arborização urbana.

Tamires Fernandes Gonçalves Ferreira 

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela PUC ‑Campinas. Partici‑

pou do projeto de extensão Ambientes Acessíveis.

Thais Alves 

Pós ‑doutora em Ciências Sociais pela Unisinos, doutora em Sociologia 

pela Universidade de Brasília (UnB), mestre em Sociologia pela Uni‑

versidade Federal de Goiás (UFG), especialista em Políticas Públicas 

pela UFG, e graduada em Relações Internacionais pela PUC Goiás e 

em Ciências Sociais pela UFG. É professora de Sociologia da Escola 

de Formação de Professores e Humanidades e do programa de pós‑

‑graduação em História da PUC Goiás. É assessora de pesquisa do 

Instituto Dom Fernando, vinculado a Pró ‑reitoria de Extensão e Apoio 

Estudantil da PUC Goiás. Realiza pesquisas sobre os seguintes temas: 

economia criativa, subjetividade, multiculturalismo, pós ‑modernidade, 

extensão, educação, consumo, identidade, cultura, trabalho, territoria‑

lidade e políticas públicas.

Vanderléa Ana Meller 

Mestre em Educação nas Ciências, especialista e graduada em Edu‑

cação Física pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do 

Rio Grande do Sul (Unijuí). Atualmente é professora titular na Uni‑

vali, com experiência nas disciplinas de ginástica, estágios, prática 

docente, manifestações lúdicas. Integrante do projeto de extensão 

Mãos de Vida.

Veruska Pires 

Mestre e doutoranda em Educação Física pela Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC), e graduada em Educação Física pela Uni‑

versidade de Santa Cruz do Sul (USC). Atualmente é professora titular 
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e coordenadora do curso de Educação Física da Univali, campus Bi‑

guaçu. Tem experiência na área de Educação Física, com ênfase em 

educação física escolar, atuando principalmente nos seguintes temas: 

educação física escolar, ginástica escolar, metodologia de ensino, prá‑

ticas pedagógicas e orientação de estágio.

Wanderley Chieppe Felippe 

Mestre em Educação e especialista em Psicologia pela PUC Minas, 

especialista em Psicoterapia Contemporânea pela Universidade Fede‑

ral de Minas Gerais (UFMG). Atualmente é Pró ‑reitor de Extensão da 

PUC Minas (2007 ‑2015) e professor titular da mesma instituição. 

Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em psicologia do 

trabalho e das organizações, atuando principalmente no campo da 

orientação profissional e de carreira.
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APRESENTAÇÃO 

A extensão universitária oxigena os processos de ensino e apren‑
dizagem. Mais do que isso, a extensão incomoda esses processos, 
tira ‑os do conforto institucional e os liberta dos muros acadêmi‑
cos e projetos pedagógicos “umbilicais”. A extensão universitária 
impulsiona a comunidade acadêmica a se comprometer com o 
desenvolvimento da cidadania. Os projetos e programas de ex‑
tensão desenvolvidos pelas instituições comunitárias de educa‑
ção superior (ICES) contribuem para a mediação da relação 
entre a universidade e a sociedade, com o propósito de ampliar os 
horizontes no processo de ensino e aprendizagem e a inserção em 
diferentes realidades, e possibilitar aos alunos a interação com as 
pessoas da comunidade, em contextos diferenciados.

Por meio de ações voltadas para diversas áreas, como educa‑
ção, saúde, direitos humanos, arte e cultura, comunicação, meio 
ambiente, entre outras, que são realizadas em comunidades, 
bairros, assentamentos, instituições e movimentos sociais, os 
sujeitos que fazem parte da universidade percebem que o diálo‑
go entre o conhecimento científico e o saber das pessoas desses 
lugares é imprescindível para o desenvolvimento social e o bem‑
‑estar comum. Além disso, as comunidades descobrem que a 
universidade pode oferecer condições para a construção da cida‑
dania como patrimônio coletivo da sociedade.

Este é o compromisso do Fórum Nacional de Extensão e 
Ação Comunitária das Instituições Comunitárias de Educação 
Superior (ForExt): contribuir para a construção da cidadania 
para todos, eixo central da extensão universitária. Nesse senti‑
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do, o ForExt criou, em 2011, a coleção intitulada Temas contem-
porâneos em extensão das instituições de ensino superior 
comunitárias (título geral que agora se faz necessário atualizar 
em razão de nova terminologia adotada, em caráter oficial, para 
essas instituições), tendo publicado dois volumes: As metodolo-
gias de intervenção em programas e projetos de extensão, sob res‑
ponsabilidade da Editora PUC Minas, em 2012, e Extensão, 
direitos humanos e formação da cidadania, pela Editora da PUC 
Goiás, em 2014.

O terceiro volume, ora publicado pela Editora Mackenzie, 
discute a extensão na educação superior brasileira, à luz do Pla‑
no Nacional de Educação, que prescreve a “curricularização” ou 
inserção formal da extensão nos currículos dos cursos. Essa dis‑
cussão se dá no contexto da participação das ICES no Edital 
Proext, na presença efetiva do ForExt na Comissão Nacional de 
Extensão Universitária (Conex) e no processo de avaliação dos 
projetos submetidos ao Edital Proext.

Os textos deste volume refletem a relação dialógica entre ins‑
tituição educacional e sociedade, além das perspectivas/possibi‑
lidades da “curricularização” na extensão universitária.

Prof. Dr. Josué Adam Lazier
Pró ‑reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da  

Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep)

Presidente do Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária  

das Instituições Comunitárias de Educação Superior (ForExt)
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Temas Contemporâneos em Extensão das Instituições 
Comunitárias de Educação Superior

EXTENSÃO  
NA EDUCAÇÃO  

SUPERIOR 
BRASILEIRA 

Motivação para  
os currículos ou  

“curricularização”  
imperativa?

Segundo preceito constitucional (ar-
tigo 207), as universidades “obede-
cerão ao princípio de indissociabilida-
de entre ensino, pesquisa e extensão”. 
Para a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, uma das sete 
finalidades da educação superior é 
“promover a extensão, aberta à partici-
pação da população, visando à difusão 
das conquistas e benefícios resultan-
tes da criação cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica geradas na 
instituição” (artigo 43). De acordo 
com a 15ª justificativa incluída quan-
do da apresentação do Projeto de Lei  
n. 7.639/2010 à Câmara dos Depu-
tados, que dispunha sobre “definição, 
qualificação, prerrogativas e finalida-
de das Instituições Comunitárias de 
Educação Superior – ICES”: “Um 
dos grandes diferenciais das institui-
ções comunitárias é a sua inserção 
nas comunidades regionais e o seu 
compromisso com a extensão. Tais ins-
tituições, além de produzirem novos 
conhecimentos através da pesquisa e 
os difundirem nas salas de aula [ainda 
que o ensino não fique restrito a tal 
difusão], dedicam importante esforço 
para partilhar, socializar o conheci-
mento, a arte e a cultura na comuni-
dade. A relação com a comunidade é 
via de mão dupla: a universidade não 
só ensina, mas também aprende, re-
inventa-se nesse diálogo”.

Neste livro, terceiro de uma 
coleção dedicada à extensão uni-
versitária no contexto das ICES, 
os textos atestam inequívoco com-
promisso com a extensão e com sua 
promoção, e repercutem fidelidade 
à indissociabilidade, até porque a 
perspectiva extensionista integra 
a identidade dessas instituições. 
Assim, bem mais que alocação de 
horas e contabilização de créditos 
curriculares, e eventual pontuação 
em avaliações governamentais, os 
programas, os projetos e as ações 
aqui relatados espelham uma con-
cepção de educação superior.

Ivo Eduardo roman Pons

Doutor em Arquitetura e Urbanismo 
pela Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie (UPM) e professor do curso de 
Design da mesma instituição. Fundador 
da ONG Design Possível, diretor da 
Associação dos Designers de Produto 
e membro do Coletivo Brasil Design. 
É pesquisador na área de design social 
e sustentável, gestão e empreendedo-
rismo e extensão universitária, além de 
fundador da Scipopulis Pesquisa.

ClEvErson PErEIra dE almEIda

Doutor em Psicologia Social, do Tra-
balho e das Organizações e mestre em 
Estatística e Métodos Quantitativos 
pela Universidade de Brasília (UnB). 
Professor do curso de Psicologia da 
UPM, na qual foi decano de extensão 
no período de 2010 a 2014. Membro do 
grupo Trabalho e Saúde da Associação 
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Psicologia (Anpepp). Foi presidente 
do Fórum Nacional de Extensão e Ação 
Comunitária das Instituições Comu-
nitárias de Educação Superior (ForExt 
– gestão 2103-2014) e atualmente é 
vice-presidente do Fórum Nacional de 
Pró-Reitores de Graduação (ForGRAD 
– gestão 2015-2016).
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“A extensão universitária oxigena os processos de 
ensino e aprendizagem. Mais do que isso, a exten-
são incomoda esses processos, tira-os do conforto 
institucional e os liberta dos muros acadêmicos e 
projetos pedagógicos ‘umbilicais’. A extensão uni-
versitária impulsiona a comunidade acadêmica a se 
comprometer com o desenvolvimento da cidadania. 
[...] Os textos deste volume refletem a relação dia-
lógica entre instituição educacional e sociedade, 
além das perspectivas/possibilidades da ‘curricula-
rização’ na extensão universitária.”

Prof. dr. Josué adam lazIEr

• Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da 
Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep) 

• Presidente do Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária 
das Instituições Comunitárias de Educação Superior (ForExt)
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