


COORDENAÇÃO

• Coordenação de Extensão: Sr. Deyvison Xavier

• Assessoramento Pedagógico PAPEERI: Profa. 
Dra Kelen Marcião. 



DERMINANTES  LEGAIS

• O artigo 207 da Constituição Brasileira de
1988 dispõe que “as universidades [...]
obedecerão ao princípio da indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão”.
Equiparadas, essas funções básicas merecem
igualdade em tratamento por parte das
instituições de ensino superior, que, do
contrário, violarão o preceito legal.



POLÍTICA NACIONAL DE EXTENSAO 2012

1. reafirmar a Extensão Universitária como processo acadêmico definido e efetivado em função das exigências da realidade, além 
de indispensável na formação do estudante, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade;

2. conquistar o reconhecimento, por parte do Poder Público e da sociedade brasileira, da Extensão Universitária como dimensão
relevante da atuação universitária, integrada a uma nova concepção de Universidade Pública e de seu projeto político-
institucional; 

3. contribuir para que a Extensão Universitária seja parte da solução dos grandes problemas sociais do País; 

4. conferir maior unidade aos programas temáticos que se desenvolvem no âmbito das Universidades Públicas brasileiras; 

5. estimular atividades de Extensão cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e ou transdisciplinares e inter-
profissionais de setores da Universidade e da sociedade;

6. criar condições para a participação da Universidade na elaboração das políticas públicas voltadas para a maioria da população, 
bem como para que ela se constitua como organismo legítimo para acompanhar e avaliar a implantação das mesmas;

7. possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e disponibilização de conhecimentos, permitindo a ampliação do 
acesso ao saber e o desenvolvimento tecnológico e social do País;

8. defender um financiamento público, transparente e unificado, destinado à execução das ações extensionistas em todo 
território nacional, viabilizando a continuidade dos programas e projetos;

9. priorizar práticas voltadas para o atendimento de necessidades sociais (por exemplo, 2 Objetivos marcados com asterisco. 6
habitação, produção de alimentos, geração de emprego, redistribuição da renda), relacionadas com as áreas de Comunicação, 
Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho;

10. estimular a utilização das tecnologias disponíveis para ampliar a oferta de oportunidades e melhorar a qualidade da educação
em todos os níveis; 

11. considerar as atividades voltadas para o desenvolvimento, produção e preservação cultural e artística como relevantes para a
afirmação do caráter nacional e de suas manifestações regionais;

12. estimular a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável como componentes da atividade extensionista;

13. tornar permanente a avaliação institucional das atividades de extensão universitária como um dos parâmetros de avaliação da 
própria Universidade;

14. valorizar os programas de extensão interinstitucionais, sob a forma de consórcios, redes ou parcerias, e as atividades voltadas 
para o intercâmbio e a solidariedade;

15. atuar, de forma solidária, para a cooperação internacional, especialmente a latinoamericana.



Ensinar termina por
ser uma atividade
que, ao mediar a
pesquisa e a
extensão, enriquece-
se e amadurece nesse
processo: o professor
universitário, ao
integrar seu ensino à
pesquisa e à extensão,
mantém-se atualizado
e conectado com as
transformações mais
recentes que o
conhecimento
científico provoca ou
mesmo sofre na sua
relação com a
sociedade, além de
formar novos
pesquisadores,
críticos e
comprometidos com a
intervenção social.

Logo, não há pesquisa nem
extensão universitária que não
desemboquem no ensino.



OBJETIVO GERAL: Promover a articulação
entre o Ensino; Pesquisa e Extensão, na
perspectiva de desenvolver práticas de
ensino, pesquisa e extensão na perspectiva
da articulação das três dimensões,
considerando a responsabilidade social da
instituição, por intermédio de projetos que
tenham atividades articuladas nas três
dimensões (Ensino, Pesquisa e Extensão)



PARA SABER MAIS!!!

Responsabilidade social da IES 
Refere-se às ações da instituição (com ou sem
parceria) que contribuem para uma sociedade
mais justa e sustentável, considerando
trabalhos, ações, atividades, projetos e
programas desenvolvidos voltados à
comunidade, objetivando a inclusão social, o
desenvolvimento econômico e a melhoria da
qualidade de vida e da infraestrutura local.

Extensão: Processo interdisciplinar educativo 
que promove a interação entre IES e outros 
setores da sociedade, aplicando o 
desenvolvimento científico e tecnológico 
junto aos agentes do meio externo.

Inclusão: Ações que visam a incluir os 
discentes nas atividades institucionais, 
objetivando oportunidades iguais de 
acesso e permanência, considerando-
se não só a existência de deficiências, 
mas também diferenças de classe 
social, gênero, idade e origem étnica.

Iniciação Científica: Modalidade de 
pesquisa acadêmica desenvolvida com 
alunos de graduação, sob orientação 
docente, visando à iniciação em 
práticas de pesquisa em diversas áreas 
do conhecimento.

Fonte: instrumento de avaliação institucional externa | presencial e A distância 36 
Recredenciamento | Transformação de Organização Acadêmica



Empreendedorismo: Relaciona-se com a capacidade de idealizar,
coordenar e realizar projetos, serviços e negócios. “O empreendedorismo
pode ser compreendido como a arte de fazer acontecer com criatividade e
motivação. Consiste no prazer de realizar com sinergismo e inovação
qualquer projeto pessoal ou organizacional, em desafio permanente às
oportunidades e riscos. É assumir um comportamento proativo diante de
questões que precisam ser resolvidas. O empreendedorismo é o despertar
do indivíduo para o aproveitamento integral de suas potencialidades
racionais e intuitivas. É a busca do autoconhecimento em processo de
aprendizado permanente, em atitude de abertura para novas experiências
e novos paradigmas” (https://seer.imed.edu.br/index.php/revistasi/article/
viewFile/612/522).

Fonte: instrumento de avaliação institucional externa | presencial e A distância 36 
Recredenciamento | Transformação de Organização Acadêmica



Indissociabilidade entre as Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão

Caráter Interdisciplinar das Ações Extensionistas.

Compromisso Social da IES na Busca de Solução dos Problemas mais urgentes 
da maioria da população.

Reconhecimento dos Saberes Tradicionais e da Grande Relevância 
das suas Interações com o Saber Acadêmico.

Incentivo ao debate permanente em torno da realidade amazônica 
propiciando a implementação de ações correspondentes às demandas 
das populações locais demandas das populações locais.

PRINCIPIOS 
NORTEADORES 
DO PROGRAMA

PARA AVALIAR OS PROJETOS E AS ATIVIDADES PROPOSTAS, PERGUNTE.... 



•O ensino como espaço de 
desenvolvimento de 
competências humanas e 
científicas

ENSINO

•A pesquisa como 
atividade mediadora do 
ensino. 

•Preferencialmente 
bibliográfica ou de caráter 
exploratório.

PESQUISA
•Atividade realizada com 

preparo metodológico 
mediada pelo ensino e 
pela pesquisa que 
alimenta um novo ciclo de 
conhecimento

EXTENSÃO

PRINCIPIOS NORTEADORES DO PROGRAMA

FLUXO  DO PROGRAMA



EXEMPLO

• NA DISCIPLINA METODOLOGIA DA 

ALFABETIZAÇÃO OS ALUNOS ESTÃO 

APRENDENDO AS DIVERSAS 

MATRIZES TEÓRICAS; OD DISTINTOS 

MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO DE 

CRIANÇAS E DE ADULTOS.

ENSINO

•A PROFESSORA DE METODOLOGIA DA

ALFABETIZAÇÃO SUGERE A FORMAÇÃO

DE GRUPOS DE PESQUISA PARA

LEVANTAMENTO DOS MÉTODOS

EXISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO E SUAS

DIFERENTES MATRIZES TEÓRICAS.

•EM SEMINÁRIO ORGANIZADO NA

DISCIPLINA PERGUNTA-SE QUAL SERIA A

ABORDAGEM METODOLÓGICA MAIS

ADEQUADA CONSIDERANDO : A

MODALIDADE ALFABETIZAÇÃO DE

ADULTOS; A REALIADADE AMAZÔNICA ;

E O IMPACTO SOCIAL DAS DIFERENTES

PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS.

PESQUISA •PARTE-SE ENTÃO PARA A ATIVIDADE DE

EXTENSÃO.

•IDENTIFICADA UMA COMUNIDADE PODE-SE:

•MONTAR UM GRUPO DE ALFABETIZAÇÃO DE

JOVENS E ADULTO, OU

• CONSTRUIR UM MATERIAL DIDÁTICO DE

SUPORTE PARA ALFABETIZAÇÃO DE

ADULTOS,OU AINDA

•TRABALHAR COM IMERSÃO PEDAGÓGICA

EM CLASSES DE ALFABETIZAÇÃO JÁ

EXISTENTES AUXILIANDO PROFESSORES MAIS

EXPERIENTES REALIZANDO ATIVIDADES

DIVERSIFICADAS APLICANDO OS

CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS NA

PESQUISA..

EXTENSÃO



PROCESSO DE ORIENTAÇÃO

• Linhas de Pesquisa e Extensão 

GRUPO 01  E GRUPO 04 – Dra Kelen Marcião

GRUPO 05 E 07 – Msc. Suelânia Figueredo

GRUPO 02 E 06 – Dra Sérvulo Casas



CRONOGRAMA 2017.1 

• ATÉ 03.04 – ENTREGA DOS PROJETOS POR 
CURSO

• DE 04.04 A 13.04 – AJUSTES DOS PROJETOS 
ATENDIMENTO AOS GRUPOS;

• 16.04 A 30.06 – ATIVIDADES PAPEERI 1. 
SEMESTRE  (11 SEMANAS)


