
Você sabe como fazer um projeto 
de extensão?
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busca do equilíbrio adequado entre as demandas 
exigidas pela sociedade e os saberes e as 

inovações que surgem da Pesquisa.

Extensão

Vai além de sua compreensão tradicional de disseminação de 
conhecimentos (cursos, conferências, seminários), prestação de 
serviços (assistências, assessorias e consultorias) e difusão cultural 
(realização de eventos ou produtos artísticos e culturais) 

aponta para uma concepção de Universidade em que a 
relação com a população passa a ser encarada como uma 

oxigenação necessária à vida acadêmica.



Art 4º. A extensão universitária na UFG fundamenta-se:

I – Ações que tenham como público principal a comunidade externa à UFG;

II – ações que estimulem e/ou potencializem as relações entre a Universidade 

e outros setores da sociedade;

III – processos formativos articulados ao ensino e a pesquisa, considerando 

as demandas sociais; 

IV – participação dos servidores e estudantes da UFG no planejamento e 

na execução das ações;

V – produção e/ou sistematização do conhecimento para a comunidade externa à UFG.

Parágrafo único: as ações de extensão deverão obrigatoriamente atender a disposto 

nos incisos deste artigo

O que é extensão?

(Minuta de Resolução CONSUNI XX/2020)



ALGUMAS QUESTÕES SOBRE

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PARA

REFLETIR...

Para quê?

Para quem? 

Como?
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 Se uma Universidade desenvolve

regularmente atividades de Pesquisa e,

simultaneamente, envolve seus alunos

nessa dinâmica por meio de atividades

de ensino, o passo natural é confrontar

estes saberes acadêmicos com os

saberes populares

Extensão universitária PARA QUÊ?



Extensão universitária PARA QUEM?

 Primeiramente, Extensão deve ser pensada para a

sociedade

deve ser pensada para os docentes e

pesquisadores colocarem em prática seus

estudos e conhecimentos pesquisados

deve ser pensada para os alunos poderem,

em sua formação, conviver com a práxis do

mundo vivido em sociedade



Extensão universitária COMO?

Reconhecer as características de atuação da

sua unidade ou órgão; suas habilidades e

competências; capacidade e competência de

seu quadro docente e técnico-administrativo;

reconhecer as demandas da sociedade;

integração ensino-pesquisa-extensão.

Programas, Projetos, cursos,

eventos, prestação de serviços

Política Nacional de Extensão Universitária, 2012



A EXTENSÃO NA UFG



 É a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, um órgão

superior da Reitoria da Universidade Federal de Goiás que

coordena as ações de Extensão e Cultura, cujos pilares

são:

PROEC

 Articular ensino e pesquisa, com o objetivo de buscar soluções para os 

problemas e anseios da população;

 Coordenar as atividades realizadas pela UFG junto à sociedade;

 Apoiar e consolidar as produções culturais e artísticas dos acadêmicos 

e também da comunidade externa à UFG.



 Coordena o Centro Cultural UFG, um espaço referência

em artes visuais, teatro, dança e música

CENTRO CULTURAL UFG



CENTRO CULTURAL UFG

 RECEBIMENTO DE  GRUPOS  TEATRAIS E DE DANÇA 
PARA ENSAIOS E CRIAÇÃO DE ESPETÁCULOS

 ARTICULAÇÃO E CAPTAÇÃO DE PARCERIAS

 PROGRAMAÇÃO :
 Teatro: 159 espetáculos

 Público aproximado: 12.720 pessoas

 Galeria: 5 exposições

 Público aproximado: 2500 pessoas

 Intercâmbio e Ações Educativas: Ações Educativas com

Escolas Agendadas e visitas não agendadas: 669
pessoas/ assinaturas no caderno de visita



 Coordena o CINE UFG que apresenta diariamente filmes

do cinema brasileiro contemporâneo com grandes títulos

nacionais

CINE UFG

http://www.proec.ufg.br/index.php?option=com_content&view=article&id=521:galeria-cine-ufg-revisada&catid=35:cultura&Itemid=56


CINE UFG

 Realização de 11 mostras e 197 sessões

 Cinemas em rede e Mostra RNP - parceria RNP

 Abertura da pauta de programa para professores e
alunos da UFG e comunidade externa

 Realização da mostra comemorativa dos 10 anos do
CINE UFG exibindo a produção cinematográfica recente
de cineastas goianos



 Organiza o Projeto Música no Campus que valoriza e

difundi a música brasileira em sua diversidade

MÚSICA NO CAMPUS



MÚSICA NO CAMPUS

 Parceria com a UNIMED a partir de 2017 - Público

aproximado – 4.000 pessoas

 Toquinho – 10.04.2018

 Elba Ramalho – 05.06.2018

 Cordel do Fogo Encantado – 11.09.2018

 Três Cantos – 14.11.2018



 Visa produzir e exibir episódios de

aproximadamente de 30 minutos de duração de um

programa semanal de televisão voltado para a

divulgação e promoção institucional, acadêmicas e

extensionistas que a UFG realiza em prol de sua

comunidade universitária e de toda a sociedade

SE LIGA NA UFG



 Visa produzir e exibir episódios de

aproximadamente 30 minutos de duração de um

programa semanal de televisão voltado para a

divulgação da produção artística e cultural

produzida no âmbito da UFG e da cidade de

Goiânia

ENREDO CULTURAL NA UFG



 Desenvolve estratégias em prol da viabilização de

projetos com grupos sociais como a Incubadora Social

CASA PROJETOS SOCIAIS UFG



 Edita e publica a Revista UFG que se propõe a

apresentar a produção intelectual gerada pela Extensão

Universitária

REVISTA UFG



REVISTA UFG

Processo de fortalecimento da Revista

 Indexadores internacionais, inclusão de membros no

Conselho Consultivo de referência internacional no campo

da Extensão

Consultores internacionais

Análise dos temas da revista para seu fortalecimento

Nova capa

A partir de 12.11.18 fluxo continuo para mantê-la atualizada



MUSEU DE CIÊNCIAS

Busca de fortalecimento da popularização da ciência com o

planejamento de ações junto aos membros dos Núcleos

museológicos para 2019

Restruturação do Conselho Gestor e elaboração de Plano

de Trabalho 2018-2021

 Submissão de Projeto em edital Ministério da Justiça



 Evento de integração entre a comunidade universitária e

a comunidade externa. Oferece diferentes atividades,

convidando o público a conhecer e aproveitar o campus
universitário.

PROJETO CURTA O CAMPUS



 OBJETIVO: divulgar a produção acadêmico-

científico-cultural, envolvendo estudantes,

professores, técnico-administrativos da gestão

superior, órgãos, unidades acadêmicas e

comunidade externa.

AVANÇOS 2018

▪ Ampliação e fortalecimento do evento com as

IES públicas e/ou Filantrópicas da cidade de

Goiânia

▪ Ampliação da Mostra Cultural em variados

equipamentos culturais da UFG

EVENTO ACADÊMICO
CONPEEX



EVENTO ACADÊMICO
CONPEEX



Diretrizes da Extensão UFG

EXTENSÃO

Sistematizar

Qualificar

Normatizar
Agregar

(Programas)

Estruturar



Sistematizar



Plataforma ANALISA

Fonte: ANALISA, 2020



Plataforma SIGAA PUBLIC - EECA

Fonte: https://sigaa.sistemas.ufg.br/sigaa/public/extensao/consulta_extensao.jsf, 2020
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Qualificar



 Curso: Você sabe como fazer um projeto de extensão?

 Reuniões sistemáticas com CAEX;

 Divulgação de boas práticas;

 Fórum de Extensão Universitária;

 Revista de Extensão da UFG.

Qualificar



Estruturar



 Estabelecimento de parcerias;

 Programas de Bolsas;

 Apoio no material de divulgação;

 Disponibilização de veículos;

Estruturar



Normatizar



Art 4º. A extensão universitária na UFG fundamenta-se:

I – Ações que tenham como público principal a comunidade externa à UFG;

II – ações que estimulem e/ou potencializem as relações entre a Universidade 

e outros setores da sociedade;

III – processos formativos articulados ao ensino e a pesquisa, considerando 

as demandas sociais; 

IV – participação dos servidores e estudantes da UFG no planejamento e 

na execução das ações;

V – produção e/ou sistematização do conhecimento para a comunidade externa à UFG.

Parágrafo único: as ações de extensão deverão obrigatoriamente atender a disposto 

nos incisos deste artigo

RESOLUÇÃO CONSUNI 

XXX/2020



Art. 1º Aprovar as normas que regulamentam as ações das Coordenações das

Atividades de Extensão e Cultura - CAEX, e da Coordenação de Extensão e Cultura da

Regional Goiás.

Art. 2º No âmbito da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEC, ficam

estabelecidas as atribuições das Coordenações das Atividades de Extensão e Cultura

– CAEX, e da Coordenação de Extensão e Cultura da Regional Goiás.

INSTRUÇÃO NORMATIVA PROEC 1, DE 19 DE MAIO DE 

2020



RESOLVE:

Art. 1º As ações de Extensão e Cultura previstas no art. 3º , III, da

Resolução CONSUNI Nº 22/2020, a serem desenvolvidas em caráter excepcional e

durante o período de distanciamento social, obedecerão ao fluxo apresentado no

Anexo Único.

INSTRUÇÃO NORMATIVA PROEC 02, DE 26 DE MAIO 

DE 2020



CONSIDERANDO, Resolução 07/2018 Conselho Nacional de Educação, de 18/12/2018

Art. 8º As atividades extensionistas, segundo sua caracterização nos projetos políticos 

pedagógicos dos cursos, se inserem nas seguintes modalidades: 

I - programas; 

II - projetos; 

III - cursos e oficinas; 

IV - eventos; 

V - prestação de serviços 

Art. 12 Inciso I - a previsão institucional e o cumprimento de, no mínimo, 10% (dez por

cento) do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação para as

atividades de extensão tipificadas no Art. 8º desta Resolução, as quais deverão fazer parte

da matriz curricular dos cursos;

Art. 19 As instituições de ensino superior terão o prazo de até 3 (três) anos, a contar

da data de sua homologação, para a implantação do disposto nestas Diretrizes.

CURRICULARIZAÇÃO DA 

EXTENSÃO



Agregar - Programas



Obrigado!
emiliano@ufg.br


