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RESUMO 

Nesta tese, analisa-se o modelo que serve de base à gestão de projetos de extensão 

universitária do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Universidade do Estado do 

Pará (UEPA), desenvolvidos em área de exclusão social, em Belém-PA (Brasil), procurando 

dar resposta à seguinte questão: qual o modelo que serve de base à gestão de projetos de 

extensão universitária do CCSE/UEPA desenvolvidos em área de exclusão social, em Belém-

PA (Brasil)? Este estudo teve, então, como Objetivo Geral, analisar o modelo que serve de 

base à gestão dos projetos de extensão do Centro de Ciências Sociais e Educação da 

Universidade do Estado do Pará - CCSE/UEPA, desenvolvidos em área de exclusão social, 

em Belém-Pa-Brasil. Para o atingir, foram delineados Objetivos Específicos, concretamente: 

1. Discutir os princípios que se revelam na gestão de projetos de extensão; 2. Identificar os 

fins que se almejam atingir na gestão de projetos de extensão; 3. Descrever o processo que se 

desenvolve na gestão de projetos de extensão.  

Em termos metodológicos, a pesquisa recorreu ao estudo de caso, privilegiando uma 

abordagem qualitativa, uma vez que foi desenvolvida numa situação social descrita por meio 

de um plano aberto, flexível, com ênfase na realidade, de forma complexa e contextualizada. 

O enfoque foi crítico-dialético, permitindo o repensar de uma sociedade em constante 

transformação. As fontes foram do tipo bibliográficas, documentais e orais. Os dados foram 

recolhidos por meio de pesquisa bibliográfica, documental e entrevistas semi estruturadas 

com  académicos e professores gestores dos projetos de extensão.  

Da análise de conteúdo temárico-categorial do corpus emergiram seis categorias, que 

respondem aos objetivos da seguinte forma: categorias 1 e 2 ao objetivo 1, categoria 3 ao 

objetivo 2, categorias 4, 5 e 6 ao objetivo 3. 

Relativamente aos resultados, no que diz respeito à Categoria 1 “a gestão e a 

formação no âmbito das competências do gestor”, verificou-se que a gestão é um processo de 

avaliação e de construção do conhecimento e de competências, que se faz por meio de um 

posicionamento essencialmente crítico, educativo e democrático. Diante deste princípio, é 

essencial que gestores e educadores experienciem uma formação continuada. Em relação a 

Categoria 2 “princípios da gestão”, predominaram os voltados para a democratização do 

planeamento, execução e avaliação dos projetos que norteiam a gestão educativa e da 

universidade, que só serão válidos se forem adotados e seguidos por todos. Quanto a 

Categoria 3 “objetivos dos projetos”, constatou-se que obedecem a quatro critérios: 

convocação da comunidade académica para desenvolvimento de projetos de extensão; difusão 



xii 
 

de saberes e práticas por meio da interação dos projetos de extensão com a comunidade; 

prioridade para projetos nas áreas de conhecimento da universidade; benefícios às 

comunidades ao redor da universidade, de forma a envolvê-la por meio da troca de saberes. 

Na Categoria 4 “ desenvolvimento da comunidade e atores sociais”, revelou-se uma 

perspetiva a favor da integração da comunidade com a construção de conhecimento e a 

aplicação de práticas pedagógicas voltadas para a cidadania, direito e coletividade, com base 

na melhoria da qualidade de vida. No que se refere a Categoria 5 “conexões de saberes”, 

constatou-se que são realizadas por meio de diferentes temas transversais abordados nas 

atividades de extensão planeadas, estruturadas e executadas, que, assim, permitem socializar e 

democratizar os conhecimentos dos diversos cursos e áreas, além de preparar os profissionais, 

não só do ponto de vista teórico, mas para uma praxis social. Finalmente, quanto a Categoria 

6 “práticas educativas”, verificou-se que são concebidas como intervenções significativas, 

interdisciplinares, a favor do protagonismo dos sujeitos. A análise revelou que a participação 

de gestores e académicos nos projetos de extensão, a disseminação e troca mútua de saberes 

implica a pré-disposição dos atores sociais para desenvolver atividades ligadas às práticas 

extensionistas, patentes na apresentação de interesses que remetem para a livre participação e 

a sua condição nos projetos.  

Constatou-se, na investigação, que o modelo que serve de base à gestão de projetos 

de extensão é um modelo híbrido, que transita entre formas burocráticas e participativas. 

Utilizam-se estratégias que possibilitam a integração da equipe entre si e com as comunidades 

em seu redor, mas os princípios participativos precisam de ser mais bem identificados, 

adotados e praticados. O modelo de gestão está, ainda, baseado na gestão burocrática e 

gerencial, mas a gestão se encontra em processo de modernização, com a implementação da 

gestão estratégica e participativa. O processo de gestão dos projetos de extensão do CCSE/ 

UEPA, na perspetiva dos gestores, coordenadores, professores e académicos, é mais 

participativo que burocrático. O modelo de gestão de projetos sociais não só está intimamente 

relacionado com a atitude dos gestores, mas, também, com as suas competências 

organizacionais básicas, conceções, oportunidades, preferências, funções e necessidades 

sociais. Propõe-se um modelo para a gestão de projetos de extensão ancorado na realidade, na 

diversidade, no protagonismo e na inclusão social, um modelo ativo e inclusivo, sensível a 

realidade, em permanente movimento, um modelo-em-trilha.  

Este estudo não se esgota aqui; o conhecimento, por ser processual, na sua TRILHA, 

tem continuidade e potencial de renovação, abrindo redes e teias no quotidiano da 



xiii 
 

universidade e da sociedade, por meio dos saberes e práticas interligados, como forma de uma 

possível transformação social. 

Palavras chave: gestão de projetos; projetos de extensão; modelos de gestão de 

projetos; extensão universitária. 
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ABSTRACT 

This thesis looks into some university extension projects developed by the Centre for 

Social Sciences and Education (CCSE) of the University of Pará (UEPA), in socially 

excluded areas of Belém-PA (Brasil), seeking to answer the following question: how does the 

University of Pará manage university extension? Therefore, the main goal of this study was to 

understand the management model underlying university extension projects developed in 

socially excluded areas. In order to achieve that overall objective, other more specific ones 

were established, namely: 1. Discussing the principles involved in extension project 

management; 2. Identifying the goals to be achieved by extension projects; 3. Describing the 

process of managing extension projects.  

In this research, the methodological approach that was chosen was the case-study, 

favouring a qualitative approach, since it was developed in a social situation described by 

means of an open, flexible plan, emphasizing reality in a complex and contextualized way. 

The focus was critical - dialectical, insofar it allows one to rethink a constantly changing 

society. The sources that were used were bibliographic, documentary and oral. Data were 

collected through bibliographic and documentary research and semi-structured interviews to 

students and teachers resposible for managing extension projects. 

Analysis of the subjects that compose the thesis corpus revealed six categories that 

answer to the objectives as follows: categories 1 and 2 to objetive 1, category 3 to objetive 2, 

and categories 4, 5 and 6 to objetive 3. 

As regards the first category – management and training pertaining to a manager’s 

skills – results showed that management is a process of assessing and building knowledge 

dand skills that is based on critical, educational and democratic attitudes. As far as managers 

and eductaors are concerned, that implies undergoing continuous training. With respect to 

category 2 – management principles- the ones that stood out  focussed on democratic 

planning and carrying out and assessing the projects on which educational management and 

the university management lie, showing they will only be valid if accepted and followed by 

everybody. Category 3 - projects’ goals – showed that they obey 4 criteria: summoning the 

academic community to get involved in developing extension projects; spreading knowledge 

and promoting best practices by helping create an interaction between extension projects and 

the community; prioritising projects in the scientific fields of the university; helping the 

communities around the university, and getting them to be involved through knowledge 

exchange. Category 4 - community development and social stakeholder – showed a 
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perspective that favours combining the integration of the community with building knowledge 

and using pedagogical practices that focus on citizenship, law and collectivity, based on 

improving quality of life. As far as Category 5 is concerned - knowledge connections – it was 

clear they occur though different transversal subjects discussed in previously planned, 

structured and carried out extension activities that make the syllabus of different courses and 

areas more social and democratic, besides preparing professionals not only from a theoretical 

perspective but aldo in terms of their social practice. Finally, as refers to Category 6 – 

educational practices- it was possible to conclude that they are considered meaningful 

interventions, interdisciplinary, favouring the subjects’ protagonism. Results showed that 

managers’ and students participation in extension projects, the spreading and sharing of 

knowledge implies the social stakeholders’ willingness to develop activities that are related to 

extension practices.  

During this research it was possible to observe that the model on which management 

of extension projects is based is a hybrid one, oscillating between bureaucracy and 

participation. The strategies that are used make it possible for the team to establish a bond 

with the communities around but the participatory principles should be clearly identified, 

adopted and put to use. The management model is still bureaucratic, managerial, despite the 

fact that there is a modernisation process going on, whereby a strategic, participatory model is 

being implemented. According to managers, coordinators teachers and students, extension 

projects at CCSE/ UEPA are managed in a participatory way, rather than in a bureaucratic 

way. Management of social projects does not only depend on managers’ attitudes but on their 

basic organisational skills, concepts opportunities, preferences, roles and social needs. In this 

study, a model is proposed for dealing with the management of extension projects that is 

based on reality, on diversity, protagonism and social inclusion; an active, inclusive model, 

aware of reality, permanently evolving, and on track.  

This study does not end here; because it is procedural, the PATH it has started goes 

on, open to renewal, creating networks and webs in the daily life of the university and 

communities, through intertwined knowledge and practices as a means to a possible social 

transformation. 

Key-words: project management; extension project; project management models; 

university extension 

:
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INTRODUÇÃO 

A educação superior é um dos pilares da produção de conhecimentos que dá 

sustentação ao processo de desenvolvimento económico, social e cultural de uma nação, e a 

universidade o seu locus privilegiado, onde os participantes do processo ensino-aprendizagem 

interagem com a pesquisa e a extensão, desenvolvendo e adquirindo conhecimentos e 

capacidades, com o intuito de pensar e agir sobre a realidade ao seu redor. 

A curricularização da extensão no âmbito da educação superior foi potencializada no 

Brasil a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (MEC, 1996) e do 

Programa de Extensão Universitária (PROEXT), Decreto-Lei n. 6.495/2008; atualmente é 

uma realidade nas instituições de ensino superior (IES) e possibilita um alinhamento entre a 

aplicação dos conhecimentos produzidos e as demandas do cidadão e da sociedade (Passos et 

al, 2016). Em outras palavras, o conhecimento produzido pela universidade a partir de 

experiências locais pode estar acessível à população.  

Especialmente, para professores e alunos, o alinhamento da teoria à prática por meio 

da extensão universitária, como é demonstrado em experiências exitosas (Cruz et al., 2011), é 

importante para a formação de gestores, além de gerar impactos positivos para as populações 

que beneficiadas integram e participam do conjunto de ações desenvolvidas pelas práticas 

extensionistas 

A universidade deve traduzir o seu compromisso efetivo com a solução de problemas 

e a apresentação de respostas aos desafios do contexto económico e social que se insere, o que 

implica maior responsabilização no que diz respeito aos interesses e necessidades sociais. O 

papel das universidades, configura-se, portanto, como um motor de desenvolvimento 

regional, minimizando as disparidades económicas e sociais existentes e interagindo com o 

poder público, com o setor produtivo e com a sociedade como um todo. 

Nesta perspectiva, a Universidade do Estado do Pará (UEPA), inserida na região 

Norte do Brasil, por meio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), tem lançado editais 

específicos para projetos de extensão universitária, com vistas a realizar ações sócio-

académicas em áreas de exclusão social, econômica e socialmente vulnerável, partindo do 

princípio de que o Estado do Pará, e a sua capital Belém, evidenciam significativas 

desigualdades sociais. 

Diante do exposto, a presente pesquisa tem como objeto de estudo a gestão de 20 

(vinte) projetos de extensão universitária, aprovados no âmbito do Edital n° 053/2006-

Extensão, em particular a gestão dos projetos desenvolvido pelo Centro de Ciências Sociais e 
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Educação (CCSE), realizados na área de exclusão social Vila da Barca, localizada no entorno 

da UEPA, no bairro do Telegrafo, Belém, Pará, Brasil. 

 

1 – Definição do Problema e questões norteadoras 

O cenário mundial apresenta-se como um universo múltiplo e complexo, 

caracterizado por uma crescente internacionalização da produção, do mercado, do trabalho e 

da cultura. Neste contexto, a globalização e a exclusão social são dois conceitos que definem 

duas realidades interligadas, em que a globalização determina as características atuais do 

processo de desenvolvimento do capitalismo, em nível mundial, sua consequência mais 

visível e imediata. 

A globalização atinge também a realidade brasileira. A exclusão é inerente ao 

sistema capitalista, como fenómeno universal e inevitável. Os efeitos mais devastadores da 

exclusão social fazem-se sentir, a médio e longo prazo, na destruição e perda de capital 

humano e capital social. 

O número de crianças e jovens sem acesso à educação e formação profissional 

constitui, por um lado, uma perda irreparável na tarefa de construção de uma força de trabalho 

disciplinada, exigência essencial para o desenvolvimento. Por outro lado, a desarticulação das 

famílias e comunidades pelos efeitos prolongados do desemprego, da falta de rendimentos e 

de oportunidades de ascensão social e autorrealização repercute-se, profundamente, em todo o 

tecido social, impedindo manifestações de cooperação e solidariedade, pilares de uma 

sociedade integrada e coesa. Uma das instituições que pode contribuir com o enfrentaento 

desses desafios sociais é a universidade, especialmente quando realiza as ações inerentes à sua 

função social, em que um dos pilares é a extensão universitária. 

A extensão universitária é compreendida como uma atividade académica que 

pressupõe a integração entre a comunidade universitária e a sociedade, sob múltiplas formas 

como programas, projetos, cursos, eventos, publicações entre outras. Enquanto uma função 

académica da universidade, a extensão objetiva integrar ensino e pesquisa com vistas a 

prestação de serviços junto à comunidade e transferência de conhecimentos. A extensão 

identifica as demandas sociais, promove o intercâmbio entre universidade e sociedade, 

gerando, como apontam Rodrigues et al (2013), benefícios para os dois lados, principalmente 

quando se trata de minimizar as situações de exclusão social. 

A Universidade do Estado do Pará (UEPA), na qualidade de instituição pública, tem-

se pautado pela sistematização do conhecimento em favor da transformação social no 
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contexto do triângulo ensino-pesquisa-extensão. Por isso, a Pró-Reitoria de Extensão – 

PROEX, que define a política de extensão da UEPA, tem a seu cargo o fomento, 

acompanhamento, avaliação e divulgação das atividades de extensão que se desenvolvem por 

meio de projetos, com a participação de discentes, docentes e técnicos administrativos.   

A PROEX entende que, diante do significativo problema da desigualdade social, é 

necessário que a gestão das ações extensionistas da universidade contribuam para a reduzi-la, 

beneficiando maior número possível de famílias de uma determinada área/território. Portando, 

propõe que, por meio dos seus projetos de extensão, se enfrente os indicadores de exclusão 

social, no seu enquadramento, no caso deste estudo, na área de palafitas da Vila da Barca e no 

bairro do Telégrafo, região onde se situam a Reitoria e o Centro de Ciências Sociais e 

Educação da Universidade. 

Como um dos programas extensionistas realizado pela UEPA, os projetos sociais 

para Vila da Barca foram implantados a partir de pesquisa que diagnosticou a realidade de 

exclusão da população alvo, com o objetivo de intervir, em termos de inclusão social, com 

uma gestão participativa e democrática. 

A Vila da Barca está localizada em uma área de assentamento sub-normal, no 

Distrito Administrativo da Sacramenta (DASAC), cuja existência persiste há mais de 70 anos. 

Foi inicialmente composta por populações ribeirinhas oriundas de diversos municípios do 

interior do estado, entre eles, Cametá, Abaetetuba e Ilha de Marajó (Farias Júnior, 2008). 

Contudo, possui como característica a predominância de residências, apesar de ser 

considerada uma zona de serviço (segundo o zoneamento por função urbana), encontra-se, 

segundo o Plano Diretor Urbano (2010), situada, uma parte em Zona Especial de Preservação 

do Patrimônio Ambiental (ZEPPA) e outra parte em Zona Especial de Interesse Social 

(ZEIS). Localiza-se numa região considerada de geografia privilegiada, fazendo fronteira com 

a Baia do Guajará e terra firme (possui parte de seu terreno situado em área de várzea e 

alagado pela influência do fluxo e refluxo das marés), margeada pela Avenida Pedro Álvares 

Cabral, próximo à região central da cidade, não sendo por isso considerada área periférica. 

Apesar desse privilégio, ainda sofre com infraestrutura inadequada, precariedade de 

saneamento básico e a permanência de moradias construídas em madeira (denominadas 

“palafitas”), e alicerçadas sobre estacas em áreas alagadas ou semialagadas (Souza, 2011). 

A comunidade é conhecida no bairro e nos meios policiais pelos altos índices de 

criminalidade, baixa escolaridade, aglomeração de indivíduos em pequenas moradias, uso de 

drogas ilegais, miséria, carências nutricionais e presença de esgotos a céu aberto, dentre 
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outros fatores de exclusão social, os quais revelados como um dos efeitos nocivos da 

urbanização desordenada e que, ainda hoje, potencializa condições reais de risco para a saúde 

dessa população.   

Na Vila da Barca, está presente o cenário vivenciado em diversas comunidades em 

todo o território nacional, permanecendo latentes as diversas fontes de desigualdades, 

inclusive no que se refere ao acesso e à permanência no sistema escolar, sendo possível 

atribuir essa situação ao baixo nível socioeconômico, à região da residência, à condição étnica 

e à necessidade de trabalho precoce nas famílias. 

Nesse quadro, a UEPA, por meio do edital lançado pela PROEX, definiu o 

direcionamento de projetos de extensão para a área da Vila da Barca, por se tratar de uma área 

de risco social e ambiental, merecedora de um olhar especial, dadas as suas carências. Assim, 

esta pesquisa orienta-se pela seguinte questão central: qual o modelo que serve de base à 

gestão de projetos de extensão universitária do CCSE/UEPA desenvolvidos em área de 

exclusão social, em Belém-PA (Brasil)? 

Para dar conta de responder à questão central, foram elaboradas as seguintes 

questões complementares: a) Quais os princípios que se revelam na gestão de projetos de 

extensão? b) Quais os fins que se almejam atingir na gestão de projetos de extensão? c) Como 

se dá o processo que se desenvolve na gestão de projetos de extensão? 

 

2 – Importância do Estudo 

Num contexto em que a universidade tem sido um locus privilegiado da extensão 

universitária, esta tem, ao longo dos últimos anos, consolidado projetos sociais reconhecidos 

institucionalmente e em âmbito nacional, com foco na relevância social enquanto política 

extensionista, projetos que levam em conta o compromisso social e o papel da universidade 

frente aos problemas sociais, produzidos pela situação de exclusão. 

A idéia de uma extensão a serviço de um processo transformador, emancipatório e 

democrático; e ainda, de uma extensão desenvolvida no diálogo e no respeito à cultura local, 

nos permite perceber quanto o pensamento freiriano foi marcante e está presente no conceito 

da Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (Serrano, 2010). 

Assim, esta tese pretendeu estudar um dos pontos da gestão extensionista da UEPA, 

no sentido de aprofundar o conhecimento acerca do papel da extensão – enquanto projeto 

social – e da universidade, face ao Poder Público, de forma a melhor qualificar o processo de 

gestão extensionista de programas e projetos. Decorre da necessidade de mapear as ações da 
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gestão de projetos e os saberes e práticas, no contexto de Vila da Barca, contribuindo para 

garantir a melhoria da gestão dos projetos de extensão do CCSE, realizados no contexto 

periférico em torno da UEPA.  

Os projetos sociais desenvolvidos como extensão, nas universidades, devem servir 

para repensar a conceção e execução dos projetos como um todo, como um processo passível 

de ser planeado, elaborado, executado e avaliado pelos sujeitos gestores dos projetos. Ficou 

claro que vários educadores levam a cabo um processo educativo em função da procura 

formada por crianças, jovens, mulheres, famílias e comunidade, tendo em atenção que se trata 

de uma população excluída do contexto socioeconómico cultural. Surge então, a perspetiva de 

garantir, de forma efetiva, um estudo para que se possa implementar políticas públicas com 

maior eficácia, no contexto social e educativo vigente, além de se obter um maior 

conhecimento científico sobre as práticas dos gestores, nos referidos projetos, que se destinam 

a servir a população alvo deVila da Barca.  

Portanto, os sistemas educativos têm apresentado propostas no sentido de valorizar a 

participação coletiva e autónoma por parte das organizações e dos sujeitos envolvidos na 

gestão das ações pedagógicas. A UEPA tem contribuído significativamente para a melhoria 

da qualidade de vida da população excluída, por meio de da gestão das ações de ensino, 

pesquisa e extensão. Portanto, esta tese representa uma pesquisa ligada a gestão dos projetos 

de extensão do CCSE desde 2007, voltados para o contexto de Vila da Barca. 

A educação, enquanto construção da cidadania, é baseada na luta pelos direitos de 

todos, educadores e comunidade; é por meio de da cidadania e do direito a condições dignas 

de vida que ocorre a verdadeira transformação social. Portanto, ser cidadão implica uma 

tomada de consciência, o que permite que o indivíduo se sinta cidadão, no uso pleno dos seus 

direitos, intervindo significativamente na sociedade, respeitando limites e, sobretudo, 

pensando no grupo social em que está inserido. 

Desde o ano de 2000, a autora tem realizado estudos e coordenado projetos sociais, 

no Estado do Pará, quer ao nível da implementação da Informática Educativa, quer na área da 

educação popular, apoiados no desenvolvimento e difusão dos setores sociais. Daí que, sendo 

a educação parte desse contexto, tenha sofrido as necessárias transformações e adaptações, do 

ponto de vista do sistema. 

O eixo principal deste trabalho consiste, então, na análise da gestão dos projetos, 

tendo presente indicadores que os caracterizam como dinamizadores do processo educativo, 
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exigindo um referencial teórico-prático e científico capaz de possibilitar uma perceção 

adequada. 

O interesse da autora por este tema teve a ver com o facto de ser coordenadora e 

pesquisadora de um desses projetos, tendo-lhe sido possível observar, relativamente aos 

cursos de Especialização de Gestão Escolar, Metodologia da Pesquisa Científica e Docência 

no Ensino Superior, na Instituição de Ensino Superior – UEPA, e de que forma a gestão de 

projetos contribui no fazer no âmbito da Ensino Superior.  

Enquanto docente da UEPA, a autora tem desenvolvido atividades de orientação 

técnico-científica, no curso de Gestão Escolar, Música, Pedagogia, entre outros, vivenciando 

as inquietações dos alunos dos cursos de graduação e pós-graduação, enquanto pesquisadores, 

relativamente à produção de conhecimento pertinente, durante a fase de conclusão do curso, 

por meio de dos trabalhos monográficos. Além de atividades inerentes a direção da PROEX 

na gestão da universidade. 

A qualidade da gestão é decisiva na efetivação do uso de quaisquer recursos e no 

alcance dos objetivos de programas educativos, particularmente em áreas de grande índice de 

pobreza. 

A procura de uma prática pedagógica significativa, voltada para a superação dos 

paradigmas tradicionais de ensino, tem sido uma constante no discurso dos teóricos da gestão 

educativa dos projetos sociais. Essa prática, bem como a formação, tem na “ação” o seu 

início, o seu processo e o seu fim, feito a partir de um instrumental reflexivo. Daí esse 

instrumental envolver a combinação da “ação-reflexão-ação”, em que o gestor se apropria de 

um referencial e constrói uma nova prática, a partir de um melhor entendimento e depuração 

da mesma, num processo de ressignificação e reconstrução de uma nova consciência social.  

Diante do exposto, é possível afirmar que esse trabalho científico se torna relevante 

por problematizar o processo de gestão de projetos de extensão universitária em área de 

exclusão social, além de poder servir de inspiração para gestores, coordenadores e professores 

na elaboração de futuras propostas extensionistas e nortear outras pesquisas no âmbito da 

UEPA.
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3 – Objetivos 

3.1 – Objetivo Geral  

Analisar o modelo que serve de base à gestão dos projetos de extensão do Centro de 

Ciências Sociais e Educação da Universidade do Estado do Pará - CCSE/UEPA, 

desenvolvidos em área de exclusão social, em Belém-Pa-Brasil. 

 

3.2 – Objetivos Específicos 

1. Discutir os princípios que se revelam na gestão de projetos de extensão; 2. 

Identificar os fins que se almejam atingir na gestão de projetos de extensão; 3. Descrever o 

processo que se desenvolve na gestão de projetos de extensão.  

 

4 - Tese de Partida 

O modelo que serve de base à gestão de projetos de extensão do Centro de Ciências 

Sociais e Educação da Universidade do Estado do Pará, desenvolvidos numa área de exclusão 

social, é um modelo “de transição”, em permanente construção, que não se encontra pronto ou 

acabado, e é atravessado por múltiplos significados, saberes e práticas. 

 

5 – Estrutura da Tese 

Para apresentar o processo de elaboração e os resultados obtidos nesta investigação, 

a tese está organizada em seis seções-capítulos, a saber. 

Esta Introdução, que apresenta a contextualização do tema, a definição do problema 

e questões norteadoras, importância do estudo, objetivos, tese de partida e estrutura da tese. 

Capítulo 1, Gestão, gestão estratégica e gestão democrático-participativa: 

paradigmas norteadores da gestão universitária, que aborda conceitos de gestão e traz dois 

paradigmas de gestão em sentido lato: o primeiro, a gestão estratégica, dando destaque ao 

planeamento estratégico, e o segundo, a concepção democrático-participativa. 

Capítulo 2, Princípios fundantes da extensão universitária na educação superior 

brasileira, que discute a política nacional de extensão universitária na educação superior 

brasileira, e a evolução conceitual, o movimento histórico da extensão e sua organização no 

Brasil e os modelos de gestão de projetos em evidência na literatura. 

Capítulo 3, Metodologia: descrição do processo de pesquisa, que traz a descrição 

detalhada do processo metodológico utilizado para o desenvolvimento do estudo científico. 
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Capítulo 4, Modelo de gestão de projetos de extensão do CCSE/UEPA – em 

destaque as fontes documentais, que faz uma síntese da história da UEPA, de modo a 

contextualizar a universidade e sua relevância académica no Estado do Pará, e caracteriza o 

modelo de gestão dos projetos de extensão, seus princípios, suas áreas de atuação, programas 

e projetos. 

Capítulo 5, Modelo de gestão de projetos de extensão do ccse/uepa – em destaque o 

contexto e os sujeitos participantes, que apresenta a carcterização do CCSE/UEPA e da Vila 

da Barca e as percepções dos sujeitos a partir das seis categorias de análise emergentes dos 

respectivos discursos, a saber: competências do gestor, princípios da gestão, objetivos dos 

projetos, desenvolvimento e atores sociais; conexão de saberes; práticas educativas.  

Finalmente, Conclusões e Considerações Finais, que apresenta a conclusão dos 

achados, a confirmação da tese de partida, as possibilidades de redimensionamento da 

investigação em novas propostas, os limites da pesquisa e a indicação de um modelo de 

gestão de projetos de extensão à ser considrado em instituições universitárias. 
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CAPITULO 1. GESTÃO, GESTÃO ESTRATÉGICA E GESTÃO 

DEMOCRÁTICO-PARTICIPATIVA: PARADIGMAS NORTEADORES DA GESTÃO 

UNIVERSITÁRIA 

O presente capítulo aborda conceitos de gestão e dois paradigmas de gestão em 

sentido lato: a gestão estratégica, dando destaque ao planeamento estratégico, e a concepção 

democrático-participativa na gestão universitária, que darão o suporte teórico para a discussão 

do paradigma que sustenta a gestão dos programas e projetos de extensão desenvolvidos pela 

UEPA/CCSE. 

A gestão está relacionada com a atividade de impulsionar uma organização a atingir 

os seus objetivos e a cumprir as suas responsabilidades. Nesse sentido, significa tomada de 

decisões, organização e direção. No âmbito da atividade educativa, diz respeito à 

administração da instituição de ensino, garantindo que seja posto em prática o que se constitui 

como mecanismo de hominização do ser humano, isto é, a educação e formação humana de 

cidadãos. 

No processo de gestão das universidades, é necessário saber o que se é e o que se 

pretende; e o primeiro passo consiste em conhecer a comunidade que se serve, as suas 

potencialidades, necessidades mais básicas e, principalmente, a sua cultura. 

1.1. Conceito de Gestão 

A partir da década de 1970 e no inicio de 1980 surgiram teorias administrativas 

criticas que tem sua base na fenomenologia, no existencialismo, no método dialético e nas 

abordagens da ação que estabelecem atos e fatos administrativos com critério na eficiência, 

eficácia e efetividade da administração. 

Segundo Chiavenato (1989, p. 27) “a administração é um fenômeno universal no 

mundo moderno”. Neste sentido dá-se o desafio das instituições de ensino na tarefa de 

administrar por meio de das novas concepções da administração, deixando de lado o enfoque 

empírico fazendo com que os sistemas educacionais entendam a necessidade de reformas na 

área da gestão. De acordo com o autor, a teoria administrativa do século XX desenvolveu-se a 

partir da teoria clássica, os autores clássicos utilizam os conceitos de elementos da 

administração, que formam o conceito administrativo. 

Para compreender-se melhor a administração nos dias atuais é necessário entender-se 

que ela é produto de longa evolução histórica e que conseqüentemente traz cicatrizes das 

contradições sociais e dos interesses políticos em jogo na sociedade. 
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Paro (2016, p.19), afirma que: 

A sociedade se apresenta como enorme conjunto de instituições que realizam 

tarefas sociais determinantes, e que em virtude da complexidade das tarefas, da escassez dos 

recursos disponíveis, da multiplicidade de objetivos a serem perseguidos e do grande número 

de trabalhadores envolvidos assume-se absoluta necessidade de que esses trabalhadores 

tenham suas ações coordenadas e controladas por pessoas ou órgãos com funções chamadas 

administrativas. 

É importante ressaltar que essa perspectiva é característica própria da sociedade 

capitalista, onde a administração em sua concepção mais geral e abstrata, advinda da 

racionalidade precisa estar constantemente buscando objetivos que atendam aos interesses da 

classe trabalhadora, configurando-se, portanto, na concorrência para que a transformação 

social de fato seja realizada. 

Segundo Maximiano (2012, p. 16-17), “objetivos, decisões e recursos, são as 

palavras chaves na definição de administração. Sendo que administração é processo ou 

atividade dinâmica, que consiste em tomar decisões sobre objetivos e recursos. E decisões 

significam escolhas”. 

A administração é o processo que procura assegurar a eficácia e a eficiência das 

organizações ou sistemas. A administração é importante em qualquer escala de utilização de 

recursos para realizar objetivos – individual, familiar, grupal, organizacional ou social. 

A gestão surge da necessidade de haver uma teoria voltada para a natureza do 

processo educativo e da administração, fundamental no processo de transformação social. A 

gestão é mais globalizante e dinâmica, envolvendo a dimensão política e social (Lück, apud 

Hage & Ribeiro, 2004, p. 171). 

Para Chiavenato & Sapiro (2016, p. 22), a gestão é a "maneira de governar 

organizações ou parte delas. É o processo de planear, organizar, dirigir e controlar o uso de 

recursos organizacionais para alcançar determinados objetivos de maneira eficiente e eficaz".  

O conceito de gestão se fundamenta na pretensa universalidade dos princípios 

adotados na empresa capitalista, considerando que a gestão escolar ou da educação tem seus 

fundamentos gerais na teoria geral da administração. 

Portanto, a gestão é uma forma estruturada de administrar os recursos disponíveis, 

bem como a capacidade de criar os que são necessários para, por meio de dos processos 

existentes ou desenvolvidos, conduzir a organização a atingir os seus objetivos. A gestão visa 

a alcançar, efetivar, eficiente e eficazmente, os objetivos e metas previamente delineados, por 
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meio de da organização, do planeamento, da liderança e do controlo dos recursos disponíveis. 

Estende-se por várias as áreas e envolve a elaboração de planos, pareceres, relatórios, 

projetos, que implicam a aplicação de conhecimentos específicos.  

Contudo, uma organização é uma entidade social, constituída e estruturada 

voluntariamente e orientada para atingir objetivos e metas bem definidos. Como exemplos de 

organizações temos empresas (fins lucrativos), universidades (fins de benefício social – 

públicas), hospitais (benefício social – hospitais públicos), fundações (benefício social, 

cultura), organizações não governamentais, partidos políticos, etc.  

Neste contexto social, a universidade está inserida como qualquer outra organização 

que precisa ser administrada com a necessidade de promover eficiência e a produtividade, 

tendo a figura do gestor como responsável pelas ações desenvolvidas.  

O gestor precisa ter domínio de um saber que permita o desempenho das funções a 

ele destinadas; tenha uma visão relativamente integrada e articulada dos aspectos relevantes 

mais imediatos de sua própria prática, ou seja, um entendimento das múltiplas relações entre 

os vários aspectos da universidade; e precisa ter não somente a compreensão das relações 

entre o preparo técnico que recebeu, a organização da universidade e os resultados de sua 

ação, como também uma percepção abrangente e profunda das relações entre a universidade e 

a sociedade. 

Apresenta-se a seguir o conceito de governança, como modo e forma de gestão, 

mecanismo de governar. Uma boa governança no setor público exige competência e conduta 

ética dos gestores em relação à transparência, prestação de contas e a responsabilidazação 

(Matias-Pereira, 2009). 

1.1.1. –Conceito de Governança 

Ao tratar-se de gestão nas organizações, não se pode deixar de abordar um dos 

modelos de gestão - a governança, tendo o conceito de governança surgido na década de 80 e 

pode ter várias interpretações dependendo do enfoque.  

O significado de governança não está bem definido nos dicionários, pois o termo 

algumas vezes se reporta a governo ou governação. Percebe-se também em relação ao termo 

de governança em outros países como, Portugal, Inglaterra e França, existe uma outra 

nomenclatura utilizada que é governação, apresentando certa diferença entre conceito e 

conteúdo com relação aos demais países. No quadro abaixo, demonstra-se alguns conceitos de 

governança. 
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Quadro 1- Conceito de Governança 

Conceitos 

"Governança é a maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos sociais 

e econômicos de um país visando o desenvolvimento e a capacidade dos governos de planear, 

formular e programar políticas e cumprir funções" 

O conceito de corporate governance, de origem inglesa, coloca algumas dificuldades, tanto 

de terminologia como de conteúdo. Na língua francesa é traduzido por gouvernance, para o espanhol 

por gabierno de la empresa, mas para o português não reúne consenso entre os vários autores, quanto 

aos vocábulos a utilizar. Termos, tais como, governação (Freire, 1998; Fonseca, 2003; Macedo, 2004; 

Lopes, 2007; Moreira, 2007; Reis, 2007), governabilidade (Antônio, 2003; Rodrigues, 2008), 

governância (Oliveira, 2001; GEPE, 2002), governança (Carvalho, 2000; Livro Branco, 2001; 

Carneiro, 2003; Gonçalves, 2003) ou, ainda, governo das sociedades (CMVM, 1999; Abreu, 2006) 

são, muitas vezes, utilizados por diferentes autores portugueses para se referirem ao conceito de 

corporate governance. 

Governança como "o modo de gestão para garantir ações voltadas à eficiência estatal [...] A 

estrutura de relações entre as instâncias internas e externas (stakenholders) e o n ível de transparência 

adotado pela organização é parte inerente às definições de sua governança. A forma de implementação 

de uma estrutura de governança corporativa seria a adoção de mecanismos para a profissionalização 

da gestão". 

"Governança corporativa é uma estrutura de regras, um conjunto eficiente de mecanismos de 

como se deve governar uma empresa ou uma instituição de ensino[...] ela está acima da gestão". 

Fonte: Colombo (2012, pg. 145-146, 180;182); Rodrigues (2011, p. 44) 

 

A governança pública, quando concebida como sistema, contribui para que nas 
organizações possa se efetivar objetivos e diretrizes junto aos atores envolvidos.  

No Brasil, observa-se de acordo com a sua Constituição (1988), o conceito junto ao 
estado democrático de direito, onde se trata de governança implica no empoderamento do 
cidadão, ou seja, o poder não está nas "mãos" apenas do governo e sim trata-se de uma gestão 
democrática. De acordo com o Tribunal de Contas da União - TCU (2014, p. 46): 

No Brasil, diversas leis e decretos foram publicados de modo a institucionalizar 

direta ou indiretamente estruturas de governança. A Constituição Federal de 1988 estabelece, 

no caput do art. 1º, que “a República Federativa do Brasil [...] constitui-se em Estado 

Democrático de Direito”. Em termos de governança, isso significa dizer que o cidadão tem 

poder para escolher seus representantes e que o poder não está concentrado no governo, mas 
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emana do povo. A Assembleia Nacional Constituinte de 1988, com vistas a criar as condições 

necessárias à governança do Estado, fixou direitos e garantias fundamentais dos cidadãos 

organizou política e administrativamente o Estado e o Poderes Definiu e segregou papéis e 

responsabilidades; instituiu sistema de freios e contrapeso e instituiu estruturas de controle 

interno e externo. 
 

No Quadro 2, apresenta-se alguns conceitos de governança pública. 
 

Quadro 2- Conceito de Governança Pública 

Conceitos 

"A governança pública pode ser entendida como o sistema que determina o equilibrio de 

poder entre todos os envolvidos numa organização - governantes, gestores, servidores, cidadãos - com 

vista a permitir que o bem comum prevaleça sobre os interesses de pessoas ou grupos. A organização, 

ao se desenvolver e atingir um melhor desempenho alcança seus objetivos, que resultam em satisfação 

para todos os atores envolvidos. Esse elenco de requisitos para fomentar a boa governança é que 

permite que uma organização se torne confiável para os cidadãos, e dessa forma se legitimando junto à 

sociedade." 

"Governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, 

estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com 

vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade" 

Fonte: Mathias-Pereira (2010, p. 113); Tribunal de Contas da União - TCU (2014, p. 46). 

Analisando os conceitos, pode-se destacar que governança pública é a forma que o 

Estado como instituição maior exerce o gerenciamento dos recursos sociais e econômicos. O 

entendimento dos conceitos sobre governança e governança pública, vem contribuir 

paraumaanálise da gestão nas universidades, em face de serem uma organização. 

Na governança pública, quando concebida como sistema contribui para que nas 

organizações possa se efetivar objetivos e diretrizes junto aos seus atores envolvidos. 

A governança educacional, como modelo de gestão, conforme Afonso (apud 

Colombo et al., 2011) "vem suprir a necessidade de uma cultura nova em que a 

responsabilidade partilhada com a comunidade educativa na tentativa de se conciliar 

democracia com "exigência de estabilidade, eficiência e de responsabilidade", apresentando-

se num processo inevitavel de compartilhamento com gestores educacionais de acordo com o 

processo democrático. 
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A universidade não se pode furtar a experimentar novos conceitos que fundamentam 

o campo da gestão universitária na produção do conhecimento e propagação dos saberes que 

permeiam mudanças significativas na sociedade. 

Para Colombo (2011), na educação superior as categorias de governança, 

governabilidade, capacidade governativa e accountability surgem a partir de políticas públicas 

implementadas nas universidades.  

Os princípios básicos da governança corporativa, segundo o código das melhores 

práticas de governança corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, 

dividem-se em: transparência; equidade; prestação de contas; responsabilidade corporativa.  
 

Transparência: consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as 

informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis 

ou regulamentos. Não deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, 

contemplando também os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação 

gerencial e que conduzem à preservação e à otimização do valor da organização. 

Equidade: caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios e 

demais partes interessadas (stakeholders), levando em consideração seus direitos, deveres, 

necessidades, interesses e expectativas.  

Prestação de contas: os agentes de governança devem prestar contas de sua 

atuação de modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as 

consequências de seus atos e omissões e atuando com diligência e responsabilidade no 

âmbito dos seus papéis. 

Responsabilidade corporativa: os agentes de governança devem zelar pela 

viabilidade econômico-financeira das organizações, reduzir as externalidades negativas de 

seus negócios e suas operações e aumentar as positivas, levando em consideração, no seu 

modelo de negócios, os diversos capitais (financeiro, manufaturado, intelectual, humano, 

social, ambiental, reputacional etc.) no curto, médio e longo prazos. (IBGC, 2015). 

Esses princípios contribuem para o desenvolvimento de uma cultura de respeito, 

responsabilidade e de valorização da diversidade e da interdependência, aumentando o nível 

de confiança entre os envolvidos com a organização. 

Contudo, segundo Andrade (apud Slomski et al., 2008), "os princípios a que as 

entidades do setor público devem aderir para efetivamente aplicar os elementos de 

governança e alcançar as melhores práticas são: liderança, integridade e compromisso e 

responsabilidade em presatar contas, integração e transparência". 
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1.2. Gestão Estratégica e Planeamento Estratégico 

A estratégia é utilizada como uma ferramenta de inovação para alcançar um objetivo, 

no menor tempo com maior qualidade e menor custo. 

A gestão estratégica focaliza o potencial de desempenho futuro da organização, 

pressupondo a necessidade de um processo decisório antes, durante e depois da elaboração do 

planeamento estratégico e sua implementação na organização. No Quadro 3, apresenta-se 

alguns dos conceitos de gestão estratégica. 

Quadro 3- Conceitos de Gestão Estratégica 

Conceito 
"A gestão estratégica pode ser entendida como o processo contínuo e circular que visa 

manter a empresa como um conjunto adequadamente integrado ao seu ambiente. Esse processo 

abrenge o cumprimento, por parte do gestor, de uma série de etapas que envolvem análise do 

ambiente, estabelecimento de diretrizes organizacionais e formulação, implementação e controle da 

estratégia". 

"Pode-se pensar a gestão estratégica como um conjunto de compromissos, decisões e ações 

necessárias para que uma empresa obtenha vantagem competitiva e retorno acima da méda." 

"A gestão estratégica pode ser entendida como a arte de escolher os caminhos que levem aos 

objetivos estratégicos, considerando-se as mudanças ambientais e as capacidades da organização, de 

forma que possam maximizar sua competividade nos mercados em que atua." 

'A gestão estratégia de uma organização pode conter tanto o esforço de racionalização e de 

planeamento formal quanto um processo de negociação com atores internos e externos. Entretanto, a 

flexibilidade se faz necessária durante todo o processo de gestão, para que não se despreze o processo 

de aprendizagem gerado pelos agentes, a partir da interpretação que eles fazem de situações que 

emergem do ambiente interno e externo à organização". 
Fonte: Lobato et al. (2012); Matos et al. (2014) 

Então, pode-se afirmar que a gestão estratégica está relacionada com o empenho da 

organização em estabelecer estratégias que nortearão a direção da organização ou instituição 

na construção de seus objetivos instituicionais.  

Na gestão estratégica, podem-se distinguir três grandes níveis hieráquicos: 

corporativas, de unidades de negócio e de áreas ou processos funcionais. Essa hierarquia 

entre os tipos de gestão estratégica, em que as decisões maiores vão hierarquicamente 

orientando as decisões menores, deve ser respeitada, para que haja coerência entre os 

diversos níveis e, dessa forma, coesão de todo o processo de gestão (Teixeira et al, 2005, p. 

16). 
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A gestão estratégica envolve a definição dos referenciais estratégicos que são eixos 

norteadores essenciais para a organização em sua evolução em determinado contexto. Eles 

são formados pela definição do negócio, da visão, da missão e dos valores da organização. 

A gestão estratégica tem como objetivo criar novos elementos para reflexão e ação 

contínua, desenvolvendo um modelo que contemple a construção do planeamento das 

organizações. 

O planeamento consiste na identificação, na análise e na estruturação dos propósitos 

da instituição rumo ao que se pretende alcançar, levando em consideração as políticas e os 

recursos disponíveis. 

O planeamento estratégico amplia um pouco mais o conceito do ato de planear, pois 

leva em conta uma complexidade maior de fatores, com mais parâmetros envolvidos. No 

planeamento estratégico, está envolvida a análise dos pontos fortes e fracos, que compõem, 

basicamente, a análise ambiental interna e a análise das ameaças e oportunidades que 

compõem a análise ambiental externa.  

Trata-se, a seguir, o conceito e a importância da gestão do conhecimento nas 

organizações. 

1.2.1. Gestão do Conhecimento 

A sociedade do conhecimento na qual integramos torna-se indispensável a gestão de 

processos relacionado a produção e disseminação do conhecimento. Com este estudo cabe 

analisar a contribuição da gestão do conhecimento na gestão de projetos na universidade 

pública, com ênfase nas habilidades e competências do gestor. 

Contudo, o conhecimento constitui-se como relevante, principalmente nas universidades, 

junto aos avanços tecnológicos, para que se torne um ambiente para sua propagação. A gestão 

do conhecimento nas organizações tem papel preponderante e facilita o processo de 

construção de competências e experiências. No quadro abaixo apresenta-se alguns conceitos 

sobre gestão do conhecimento nas organizações. 



 

17 
 

Quadro 4- Conceitos de Gestão de Conhecimento 

Conceito 

"A gestão do conhecimento pode ser entendida, basicamente, como a arte de gerar valor a 

partir de bens intangíveis da organização." 

"Gestão do conhecimento é uma visão, baseada no conhecimento dos processos de negócios 

da organização, para alavancar a capacidade de processamento de informações avançadas e 

tecnologias de comunicação, via translação da informação em ação por meio da criatividade e 

inovação dos seres humanos, com vista a afetar a competência da organização e sua sobrevivência em 

um crescente de imprevisibilidade." 

"A gestão do conhecimento pode ser vista como um conjunto de processos destinados a 

identificar o conhecimento presente nas pessoas e proporcionar condições para criação, transferência e 

utilização desse conhecimento." 

"O processo pelo qual uma organização consciente e sistematicamente coleta, organiza, 

compartilha e analise seu acervo de conhecimento para atingir seus objetivos". 

"A gestão do conhecimento está intimamente relacionada a conceitos como: aprendizagem 

organizacional, organização de aprendizagem, memória organizacional, compartilhamento da 

informação e trabalho colaborativo". 

"Associam a gestão do conhecimento à melhoria de desempenho organizacional, com base 

na combinação de tecnologia da informação com os processos de negócios" 

"Pode-se definir gestão do conhecimento como tomada de decisões, organização, e 

desenvolvimento do pensamento racional que reflete fidedignamente o movimento real das 

transformações que se passam no exterior, físico e social com todas as suas contradições, a fim de 

produzir um conhecimento que se opera no movimento do pensamento e que se expressará em um 

produto comprometido com finalidades. 
Fonte: Ponchirolli (2005, p. 79); Carbone et al (2009, p. 77); Falcão & Bresciani Filho (1999, p. 162); Schultze & Leidner 

(2002, p.218); Sarkar & Bandyopadhyay (2002); Ferreira (2008, p. 73). 
 
 

Portanto, com relação ao Quadro 7, pode-se destacar é que os autores citados 

apresentam relação similares quanto trata de gestão do conhecimento como processo 

sistematizado para atingir objetivos e melhoria de desempenho organizacional para tomada de 

decisão para as transformações internas na sociedade.  

No contexto da aprendizagem organizacional, é importante seguir as interfaces entre 

o conhecimento e a aprendizagem, considerando os processos de sistematização, 

planeamento, organização e efetivação dos objetivos nas organizações que podem auxiliar na 

gestão de competências. 
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Para Ponchirolli (2005, p. 78), a gestão do conhecimento faz parte da estratégica 

empresarial, agregando valor à informação, dando ênfase ao capital humano, proporcionaldo a 

criação de novas idéias e processos, tais como: identificando, captando, distribuindo, 

compartilhando e alavancado o conhecimento. Implica, portanto, a adoção de práticas 

gerenciais compatíveis com os processos de criação e aprendizado individual e 

organizacional. 

Para que a gestão do conhecimento aconteça faz-se necessário a integração de vários 

profissionais, utilizando conceitos, modelos, métodos e técnicas desenvolvidas por várias 

disciplinas. A gestão do conhecimento dedica atenção especial ao estudo da dimensão 

cognitiva, promovendo o desenvolvimento de competências. 

1.2.2. Gestão por Competências 

A gestão por competências é um modelo de gestão que procura identificar, 

desenvolver e mobilizar as competências institucionais e individuais, permitindo 

direcionamento, por critérios claros e objetivos, das ações dos subsistemas de gestão de 

pessoas, com vistas ao alcance dos objetivos de cada instituição. Este referencial parte do 

princípio de que o resultado do trabalho dos membros de uma organização é reflexo direto de 

suas competências, as quais têm sido definidas como um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes expressas em desempenhos em um determinado contexto 

organizacional. 

O decreto 5.707/2006, sobre política pública para desenvolvimento de pessoal define 

gestão por competências como “gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções 

dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição”.  

Autores como Zarifian (2001) e Brito (2008) definem a gestão de competência como 

a capacidade de gerir o conjunto dos conhecimentos (saber formal), competências (saber 

fazer) e atitudes (querer fazer) do rabalhador para cumprimento da missão, negócio e 

estratégias da organização e projeção da competência essencial para o futuro.  

A gestão por competências se torna um fator essencial para a gestão da empresa, pois 

busca responder às reais necessidades do mercado, exigindo inovação nas tecnologias, 

agilidade dos funcionários e um maior conhecimento para lidar com as dificuldades. Tudo 

deve estar interligado para chegar aos objetivos organizacionais. 
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O que implica dizer que esse tipo de gestão, é cada vez mais decisiva para promover 

transformações, pois não importa apenas a soma de competências (macro ou micro), mas a 

maneira como elas estão articuladas, observando que sua difusão e construção do 

conhecimento são igualmente indispensáveis para o sucesso de todo empreendimento, face à 

velocidade que ocorrem as mudanças. 

A competência no nível organizacional refere-se à capacidade da organização em se 

tornar eficaz e alcançar seus objetivos organizacionais. As competências essenciais são 

atributos da instituição que a conferem vantagem competitiva, constituindo requisitos e 

expectativas que os cidadãos e/ou a alta administração esperam que todos os seus membros 

possuam. 

Fleury & Fleury (2000) descrevem um elenco de saberes constituídos de 

conhecimentos, habilidades e atitudes que compõem as competências profissionais. 

Especifica-se os mesmos apresentados no Quadro 5: 

Quadro 5- Competências do Profissional 

Saber agir - Saber o que e por que fazer. 
- Saber julgar, escolher, decidir. 

Saber mobilizar - Saber mobilizar recursos humanos, financeiros e materiais, criando 
sinergia entre eles. 

Saber comunicar - Compreender, processar, transmitir informações e conhecimentos, 
assegurando o entendimento da mensagem pelos outros. 

Saber aprender 
- Trabalhar o conhecimento e a experiência. 
- Rever modelos mentais. 
- Saber desenvolver-se e propiciar desenvolvimento dos outros. 

Saber comprometer-se - Saber engajar-se e comprometer-se com os objetivos da 
organização. 

Saber assumir 
responsabilidades 

- Ser responsável, assumindo os riscos e as consequências de suas 
ações e ser, por isso, reconhecido. 

Ter visão estratégica - Conhecer e entender o negócio da organização, seu ambiente, 
identificando oportunidades e alternativas. 

Fonte: Fleury & Fleury (2000) 

Portanto, as competências profissionais devem estar interligadas com as 

competências necessárias ao funcionamento de uma organização, face ao conhecimento dos 

processos de trabalho, à forma como o trabalho deve ser realizado e à organização dos fluxos 

de trabalho (Brito, 2005, p. 77) 

Ao se colocar lado-a-lado as organizações e as pessoas, verifica-se um processo 

contínuo de troca de competências. A organização transfere seu patrimônio para as pessoas, 
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preparando-as para enfrentar novas situações. As pessoas, ao desenvolverem sua capacidade 

individual, transferem para a organização seu aprendizado, capacitando-a a enfrentar novos 

desafios (Dutra, 2004). Desse modo, são as pessoas que, ao colocarem em prática o 

patrimônio de conhecimentos da organização, concretizam as competências organizacionais e 

fazem sua adequação ao contexto. 

As ações que buscam a convergência e alcance de objetivos comuns, a articulação de 

interesses em conflito, a mediação do avanço coletivo, a co-responsabilidade nas decisões 

sobrepõe o institucional ao pessoal, e dão à prática gerencial do gestor uma dimensão 

transformadora. 

Neste processo faz-se necessário uma formação que atenda as exigências a 

globalização da sociedade que veio somar, tornando-se um fenômeno irreversível e de grande 

utilidade para a organização. Porém, a construção do conhecimento, de competências para 

sociedade, deve-se fazer por meio de de uma postura essencialmente crítica, educativa e 

democrática. Diante deste paradigma é essencial a busca de uma formação continuada. 

A gestão estratégica de competências é entendida como o modo de transcender as 

limitações de cada setor, definindo as macro competências da organização e as micro 

competências individuais. O que equivale a dizer que esse modelo de gestão é cada vez mais 

decisivo para promover transformações, pois não importa apenas a soma de competências 

(macro ou micro), mas o modo como estão articuladas. A sua difusão e a construção do 

conhecimento são, igualmente, indispensáveis para o sucesso de qualquer empreendimento, 

perante a rapidez a que as mudanças se sucedem. 

1.3. Gestão da Educação 

A história republicana do Brasil é marcada por bases conceptuais e analíticas de 

quatro modelos de gestão da educação: organizacional, comportamental, desenvolvimentista e 

sociocultural. Para Sander (2007), esses modelos diferem segundo as conjunturas histórico-

sociais e foram concebidos à luz da natureza dos seus principais critérios de desempenho 

administrativo, respetivamente, a eficiência, a eficácia, a efetividade e a relevância. 

Assim, o modelo organizacional deu origem ao modelo de administração para a 

eficiência económica. Do modelo comportamental, deriva o modelo de administração para a 

eficácia pedagógica. O modelo desenvolvimentista forneceu valiosos elementos para a 

construção de um modelo de administração para a efetividade política. Finalmente, o modelo 

sociocultural inspirou o modelo de administração para a relevância cultural. 
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Eficiência (do latim efficientia, ação, força, virtude de produzir) é o critério 

económico que traduz a capacidade administrativa de produzir o máximo de resultados com o 

mínimo de recursos, energia e tempo. Na história do pensamento administrativo, a noção de 

eficiência está associada aos conceitos de racionalidade económica e produtividade 

operacional, independentemente de seu conteúdo humano e político e da sua natureza ética. 

Sander (2007) define a eficiência como critério de desempenho económico da 

administração. Aplicada à educação e à escola, a administração pautada pela eficiência 

económica acentua as características extrínsecas e instrumentais dos fenómenos 

organizacionais e dos atos e factos administrativos. Nesse sentido, os protagonistas da 

eficiência, como critério de desempenho dominante da administração educativa e da gestão 

escolar, pautam as suas ações pela lógica económica, pela racionalidade instrumental e pela 

produtividade operacional. A adoção dessa orientação econocrática na administração da 

educação não se coaduna com o conteúdo substantivo e a natureza ética da prática educativa.  

Eficácia (do latim efficax, eficaz, que tem o poder de produzir o efeito desejado) é o 

critério institucional que revela a capacidade administrativa para alcançar metas estabelecidas 

ou resultados propostos. Na história do pensamento administrativo, o critério de eficácia foi 

concebido no âmbito do comportamentalismo psicossociológico, preocupado com a 

consecução dos objetivos institucionais das organizações humanas. 

À luz desses antecedentes, é possível definir a eficácia como critério de desempenho 

pedagógico da administração da educação e da gestão escolar. A administração pautada pela 

eficácia pedagógica acentua as características intrínsecas e instrumentais dos atos e factos 

administrativos e preocupa-se, primordialmente, com a consecução dos objetivos educativos 

das instituições e sistemas de ensino. Partindo do pressuposto de que a consecução dos 

objetivos da educação se sobrepõe aos aspetos utilitários e extrínsecos de tipo económico, o 

critério da eficácia pedagógica da administração educativa sobrepõe-se ao da eficiência 

económica. Nesse sentido, os profissionais da administração educativa e da gestão escolar que 

pautam seus esforços analíticos e as suas práticas de intervenção institucional pela eficácia 

pedagógica incentivam a eficiência económica, na medida em que ela contribui para a 

consecução dos objetivos específicos das instituições educativas. 

Efetividade (do verbo latino efficere, realizar, cumprir, concretizar) é o critério 

político que reflete a capacidade administrativa de satisfazer as necessidades concretas da 

comunidade. Em inglês, a palavra para efetividade, tal como surgiu na administração 

contemporânea, é responsiveness (do latim respondere, responder, corresponder), refletindo a 
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capacidade de resposta às exigências da sociedade. Por outras palavras, o conceito de 

efetividade está associado ao de responsabilidade social, segundo o qual a administração 

responde pelos seus atos em função das políticas e prioridades estabelecidas pelos membros 

da comunidade.  

Esses elementos permitem definir a efetividade como critério de desempenho 

político da administração da educação e da gestão escolar. A administração regida pela 

efetividade acentua as características substantivas dos atos e factos administrativos, 

preocupando-se, sobretudo, com responder às exigências políticas e educativas da 

comunidade, acima das considerações internas de natureza instrumental e utilitária. Nesse 

sentido, os profissionais da administração educativa e da gestão nos seus esforços analíticos e 

nas suas práticas de intervenção institucional se regem pela efetividade política, estimulam a 

eficiência económica e a eficácia pedagógica, contribuindo para satisfazer as necessidades 

políticas e as exigências sociais da comunidade. 

Relevância (do verbo latino relevare, levantar, salientar, valorizar) é o critério 

cultural que mede o desempenho administrativo em termos de importância, significação, 

pertinência e valor. Valor e relevância constituem "[...] os critérios utilizados para selecionar 

os objetivos do comportamento" (Scott, apud Sander, 2007, p. 14) e para definir a natureza do 

desenvolvimento humano e da qualidade de vida. Nesse sentido, a perspetiva de 

administração educativa relevante está relacionada com os significados e consequências da 

sua atuação para a melhoria do desenvolvimento humano e da qualidade de vida, na escola e 

na sociedade. A perceção e interpretação desses significados e consequências só são possíveis 

mediante uma teoria organizacional e administrativa, construída a partir da experiência real, e 

apoiada numa atitude participativa dos administradores educativos.  

É importante destacar que a preocupação central da administração para a relevância é 

o desenvolvimento humano sustentável e a promoção da qualidade de vida, na educação e na 

sociedade, por meio de da participação cidadã. 

Esses elementos conceptuais permitem definir a relevância como critério de 

desempenho cultural, de natureza substantiva e intrínseca, medido em termos de significância, 

valor e pertinência dos atos e factos administrativos para o desenvolvimento humano e a 

qualidade de vida dos participantes do sistema educativo e da sociedade como um todo.  

Considera-se a importância primordial da qualidade de vida e da educação para os 

cidadãos, no seu contexto cultural, pode considerar-se a relevância, na gestão da educação, 

como alternativa determinante dos conceitos de efetividade, eficácia e eficiência. Nessa linha, 
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os protagonistas de uma construção de administração culturalmente relevante pautam seu 

pensar e seu agir pela pertinência e significância dos atos e fatos administrativos para o 

desenvolvimento humano e qualidade de vida dos participantes das instituições educativas e 

da sociedade como um todo. 

1.3.1. Gestão Democrática da Educação 

As universidades, assim como outras organizações, encontram-se em um processo de 

mudança e inovação, principalmente no que diz respeito ao período após a publicação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação- LDB (MEC, 1996) e as reformas governamentais 

realizadas na primeira década deste século. Essas mudanças permitiram a expansão, 

trouxeram um novo horizonte para a internacionalização, inserção social e para os 

mecanismos de avaliação, tanto dos alunos como das próprias universidades. 

Apesar das gradativas mudanças, muito ainda há de ser modificado. Quando se fala 

de universidade não podemos esquecer da educação brasileira e que uma está vinculada ao 

sucesso da outra. A universidade evolui à medida que a educação básica e fundamental ganha 

espaço, importância, alunos e respeito do governo e sociedade. 

A gestão democrática promove o desenvolvimento da instituição pelo viés da 

participação dos sujeitos nas tomadas de decisões em todas as suas etapas, diagnóstico, 

planeamento, execução das ações, assim como na avaliação democrática em todo o processo. 

Quando tratamos da questão da participação, evidenciamos a relação entre diferentes sujeitos 

com constituições culturais diversificadas diante de desafios que se apresentam a prática da 

gestão democrática. Contudo, a gestão com autonomia, uma vez materializada daria espaço 

para a participação coletiva nas discussões do quotidiano educacional, bem como nos 

encaminhamentos das políticas já que legitima as relações dialógicas. 

Com relação à gestão democrática dos projetos, ainda subsistem barreiras à sua 

concretização, pelo que o gestor tem de saber lidar com novas atitudes e modos de pensar, 

conduzindo o seu grupo com liderança, sabedoria e delineando estratégias adequadas. E tem 

ousar encetar a mudança, consciente de que isso implica confronto de ideias e não acontece 

no curto prazo. 

Na opinião de Paro (1991, p.160): 

Uma teoria e prática de administração escolar, que se preocupa com a superação da 

atual ordem autoritária na sociedade precisa propor como horizonte a organização da escola 

em bases democráticas. E para a administração escolar ser verdadeiramente democrática é 
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preciso que todos os que estão direta ou indiretamente envolvidos no processo escolar 

possam participar das decisões que dizem respeito à organização e funcionamento da escola. 

Nos projetos de extensão, a gestão democrática e participativa requer o abandono do 

modelo tradicional, preconiza a distribuição de responsabilidade de maneira adequada e 

partilhada. A efetivação da prática gestionária realiza-se por meio de de novas formas de 

organização do trabalho pedagógico, de encaminhamento dos processos decisórios nas 

universidades e, sobretudo, da garantia de formas alternativas e participativas no processo de 

gestão extensionista. Reportando-nos ao princípio da colaboração, anteriormente referido, 

neste caso, tratar-se-á de uma colaboração efetiva, pautada pela participação autêntica no 

processo de gestão empreendedora. 

A partir da conceção de gestão democrática, as equipas dos projetos ampliam 

esforços no sentido de garantir uma universidade legitimamente pública, existindo e atuando 

em função dos seus alunos, dos seus profissionais e da comunidade local, levando em conta 

os seus anseios e necessidades. É o que se definiria como o sentido democrático e 

participativo da extensão universitária. 

A competência pedagógica do gestor educativo nasce na reflexão da própria prática 

no movimento dialético de ação-reflexão-ação. De acordo com Candau (1996, p. 57), " (...) 

como locus de formação continuada, passa a ser uma afirmação fundamental na busca de 

superar o modelo clássico de formação continuada". Pensar em formação, nos dias de hoje é, 

para a autora, adquirir novos saberes e torná-los reais, verdadeiros, numa permanente busca 

de saberes contínuos. Porém, os gestores não têm dedicação exclusiva à universidade, o que 

os limita relativamente a mais formação contínua. 

As Universidades têm como função essencial favorecer as condições para que o 

indivíduo compreenda as regras de funcionamento da sociedade na qual está inserido, 

ressaltando-se o implementar desta função, desenvolvido em meio à socialização do saber 

produzido ao longo da história da humanidade, além da sistematização das experiências 

quotidianas. 

Contudo, a gestão democrática compreendida como um processo de deliberação, 

condução e concretização pautada pelos princípios da participação coletiva, a partir da efetiva 

autonomia institucional, apresenta-se como um modelo que, em sentido oposto ao da história 

do sistema capitalista, respeita e legitima os interesses da coletividade em favor do 

desenvolvimento social. 
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Compreende-se que a história da educação brasileira é controversa, tendo em vista 

que a educação esteve a serviço das elites por um considerável período, uma vez que somente 

por elas elaborada e usufruída, acrescentando-se que as camadas menos favorecidas 

adquiriram relativos direitos de acesso e gratuidade do ensino de forma lenta e gradual, 

almejar e lutar pela consolidação da democracia por meio de princípios como os que são 

estabelecidos na gestão democrática é relevante, vez que esta preconiza, por exemplo, 

eleições representativas entre diretores, conselhos colegiados e fortalecimento da participação 

da sociedade civil.  

Ressalta-se que só por meio das relações democráticas na sociedade e da extensão 

das mesmas à escola não se terá uma educação patrimonialista (Mendonça, 2005), mas sim a 

favor de uma gestão e relações democráticas, sobretudo porque a universidade tem uma 

importante função social, tendo em vista que sistematiza o conhecimento historicamente 

acumulado, além de ser uma importante formadora e consolidadora de opinião e formação. 

Neste contexto, este estudo propõe-se verificar qual o modelo de gestão presente nos 

projetos de extensão objeto da análise, bem como dar conta de como o princípio da gestão 

democrática pode ser responsável pela ampliação dos processos de participação e corroborar 

na formação de uma consciência crítica e participativa da comunidade. 

Desta forma, sendo a sociedade a beneficiária legítima da gestão democrática, 

analisar seu princípio e a tomada de consciência dos educadores e da comunidade sobre a 

necessidade de uma gestão e do processo de participação como mecanismo de democratização 

da escola é um elemento de incessante inquietação em minha vida académica e profissional, 

sobretudo porque a pouca ou nenhuma consciência acerca da importância dos processos 

democráticos pode vir a produzir focos intransponíveis para a aplicação de mecanismos de 

gestão participativa (Mendonça, 2005). 

Deste modo, alterar a política nacional e, em especial, a forma de se administrar a 

escola e a educação como um todo se tornou essencial. Assim, o que a Constituição da 

República de 1988 ratificou e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei n° 9.394/96, 

estabeleceu como referência foi a defesa de “mecanismos mais coletivos e participativos de 

planeamento e administração escolar” (Oliveira, 2002, p.136).  

A gestão democrática, tendo sido institucionalizada parcialmente como princípio ou 

diretriz constitucional, e não tendo sido definidos os mecanismos participativos, abriu uma 

brecha para futuras lutas e movimentos dos profissionais da educação. (Gohn apud Bastos, 

2001, p.18). 
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Todavia, é importante também citar que a assimilação da gestão democrática na 

Constituição tão somente para o ensino público representou uma vitória do setor privado e 

uma certa fragilidade para uma boa execução dos princípios da gestão. Por não se tê-los 

definidos na forma da lei, alguns elementos que constituem a gestão democrática, por 

exemplo, a eleição para diretores por meio do voto, são tidos como inconstitucionais em 

determinados estados e municípios. 

1.4. Gestão de Projetos de Extensão 

Pensar e organizar a ação extensionista, estruturando-a com uma equipe capacitada, 

qualitativa e quantitativamente suficiente parece ser ponto essencial, se realmente se pretende 

desenvolver uma extensão social qualificada. Aproximar esta ação enquanto currículo 

também se faz necessário.  

Nesse novo paradigma, o modelo de aplicação prática da teoria foi substituído pela 

observação e reflexão sobre a prática, para, por meio de de uma formulação teórica a 

aperfeiçoar (Lawton, apud Gomes, 1995). 

Pode-se pensar uma equipe a partir das 08 áreas temáticas definidas pelo Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de Extensão-FORPROEX, em que cada extensionista seja o 

articulador de uma área, perfazendo a interface permanente entre a Pró-Reitoria/Coordenação 

de Extensão, as Unidades Académicas e a efetiva execução dos projetos. Note-se bem, 

entretanto, que o papel deste profissional não se constitui em simplesmente apoiar 

administrativamente os projetos, mas possui essencialmente um caráter técnico-pedagógico: 

coordenando, articulando, planejando, efetivando os contatos pertinentes aos projetos, 

executando e avaliando as ações realizadas. 

Os projetos de extensão devem estar dentro de uma ótica de compromisso social da 

universidade garantindo a construção da cidadania. Não negando a função social do Estado na 

execução de suas políticas públicas. De acordo com a política nacional de extensão 

universitária, os projetos de extensão devem estar articulados com as políticas públicas em 

favor do enfrentamento a exclusão e vulnerabilidade social assim como todas as formas de 

desigualde e discriminação. Conforme o FORPROEX os projetos devem estar pautados em 

três eixos integradores - áreas temáticas, território e grupos populacionais, e ter como 

prioridade oito áreas de atuação - comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, 

meio ambiente, saúde, tecnologia e produção, e trabalho. 
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Para Nogueira (2000, p. 23), “a Pró-Reitoria de Extensão ou órgãos similares teriam 

sua existência vinculada a uma ação tática de articulação, sensibilização e coordenação, no 

contexto estratégico de construção processual da abertura e do confronto universidade-

sociedade”. 

A gestão dos projetos de extensão deve ser elaborada e organizada junto a uma 

equipe capacitada para garantia de uma ação de mudança social, e o gestor deve ser um 

articulador de uma área interligando permanentemente a Pró-Reitoria e a Coordenação de 

Extensão. 

Cabe aos gestores investigar maneiras inovadoras de gerir o sistema educacional, 

para que educação não seja usada para “programar crianças”, mas, ao contrário, para 

desenvolver naqueles que estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem sua 

autonomia como agentes intelectuais.  

Entretanto, há necessidade de que as autoridades possam melhor subsidiar para que 

projetos como estes pudessem ser levados adiante, pois o seu êxito, conforme divulgava-se 

nos meios de comunicação, implicaria em melhorias para toda a nação, ainda que em longo 

prazo, sendo que os principais beneficiados seriam a população, pois estes não sairiam das 

escolas sem o mínimo de aquisição de conhecimentos que lhes fossem possíveis adquirir. 

É importante que as reflexões sejam constantes sobre a prática pedagógica do 

professor uma vez que, é essencial para sua inovação. O trabalho coletivo junto a uma prática 

reflexiva pode promover novos saberes sistematizados, a partir de teorias e práticas que 

fomentem uma reflexão crítica, possibilitando assim a construção e reconstrução de teorias e 

práticas inovadoras. 

Portanto, o papel do gestor de projetos não pode estar desarticulado do contexto 

social. A sua ação, na universidade, deve pautar-se pela produção de conhecimento, de forma 

a transformar o contexto social onde está inserido. 

A gestão de projetos pode ser descrita como o processo de planeamento, execução e 

controle de um projeto, desde seu inicio até sua conclusão, com vista à consecução de um 

objetivo final em certo prazo, com certo custo e qualidade, por meio da mobilização de 

recursos técnicos e humanos. 

O principal objetivo a ser atingido na gestão do projeto é um produto final, com o 

melhor desempenho possível, sob uma perspectiva dinâmica e flexível, ou seja, procedendo às 

alterações necessárias durante o avanço do projeto. 
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Assim a gestão do projeto forma um ciclo dinâmico, que começa no planeamento, 

com fixação de objetivos, estabelecimento de recursos e definição de estratégias, passando à 

execução, com alocação de recursos, gestão da execução e coordenação de esforços, e, 

finalmente, ao controle, com avaliação de resultados, elaboração de relatórios e resolução de 

problemas com eventual tomada de medidas corretivas. (Roldão, 2010). 

Gray (2001) aponta os seguintes fatores como influenciadores de um clima 

organizacional positivo para o sucesso no gerenciamento dos projetos: identificação e 

combate às diversas fontes de ameaça e insegurança dentro da equipe de projeto e da 

organização como um todo, promoção da satisfação intrínseca e motivação dos integrantes da 

equipe de projetos, fomento e estímulo ao desenvolvimento de uma cultura particular da 

equipe de projetos e desenvolvimento de uma cultura organizacional que estimule e valorize o 

trabalho em equipe e a realização de projetos.  

O gestor do projeto, segundo Roldão (2010, p. 19), comporta-se como um 

empresário focado no resultado, "cabendo-lhe a ele definir, em conjunto com o cliente: os 

objetivos do projeto; a interação do projeto com a empresa; a inteção do projeto com o 

contexto; a forma de organização do projeto; o tipo de recursos a ser utilizado; a metodologia 

de trabalho; o tipo de informação de base de que necessita".  

A gestão dos projetos de extensão deve ser elaboradada, organizada junto a uma 

equipe capacitada para garantia de uma ação de mudança social, e o gestor deve ser um 

articulador de uma área interligando permanentemente a Pró-Reitoria e a Coordenação de 

Extensão dos diversos campi e núcleos. 

1.4.1. Competências do Gestor 

A Gestão estratégica de competências está sendo aqui concebida como o modo de 

“transcender as limitações de cada setor”, ao definir as macro competências da organização, 

bem como as micro competências individuais. O que implica dizer que esse tipo de gestão, é 

cada vez mais decisiva para promover transformações, pois não importa apenas a soma de 

competências (macro ou micro), mas a maneira como elas estão articuladas, observando que 

sua difusão e construção do conhecimento são igualmente indispensáveis para o sucesso de 

todo empreendimento, face à velocidade que ocorrem as mudanças, nesse final de século.  

As ações que buscam a convergência e alcance de objetivos comuns, a articulação de 

interesses em conflito, a mediação do avanço coletivo, a co-responsabilidade nas decisões 
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sobrepõe o institucional ao pessoal, e dão à prática gerencial do gestor uma dimensão 

transformadora.  

A universidade tem uma função essencial a cumprir: a de favorecer as condições 

para que o indivíduo compreenda as regras de funcionamento da sociedade em que vive.  Isto 

pode ser viabilizado por meio de da socialização do saber acumulado pela humanidade ao 

longo do tempo, e da sistematização das experiências quotidianas. Tratando do professor 

universitário Demo (2004, p.31) refere que: "(…) Todas as profissões sofrem desgaste 

incontido, tanto mais quanto mais estiverem inseridas na dinâmica disruptiva do 

conhecimento. Estamos habituados a ver isso, sobretudo, no contexto da competitividade 

globalizada".  

Neste processo faz-se necessário uma formação que atenda as exigências a 

globalização da sociedade que veio somar, tornando-se um fenômeno irreversível e de grande 

utilidade para a educação. Porém, a construção do conhecimento, de competências para 

sociedade, devemos fazer por meio de de uma postura essencialmente crítica, educativa e 

democrática. Diante deste paradigma é essencial que gestores e educadores busquem uma 

formação continuada.  

Sabe-se que o homem é sujeito responsável pelo seu desenvolvimento, e a sua 

formação se apresenta como resultado de seus estudos.  Considerada há muito tempo um dos 

fatores básicos que caracterizam a sociedade, solicitando espaço para contribuir no 

desempenho da sua função enquanto sujeito e protagonista de sua história. 

O gestor do projeto é a figura integradora do projeto, ligando todas as partes do 

projeto, sendo o único agente do projeto com visão global de todo o sistema. 

O processo de trabalho inicia-se com as seguintes ações: 

- planear o que fazer e quando fazer; 

- recrutar a equipe e organizá-la em uma lógica de work breakdown; 

- analisar as interfaces do projeto e suas condicionantes mais relevantes: 

- orçamentar o projeto, considerando as decisões alternativas de utilização de fundos. 

- negociar contratos com as partes envolvidas; 
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- executar o projeto, antecipando e resolvendo problemas e acompanhando as 

mudanças e inflexões; 

- controlar o avanço do projeto, por meio da observação de vários parâmetros e da 

definição de sistema de informação. 

- fazer a entrega da obra acabada e dissolver a equipe.  

No Quadro 6, estão elencados os tipos de decisões do gestor, segundo Roldão (2010). 

 
Quadro 6- Tipos de Decisões do Gestor 

Decisões Técnicas - Direcionar a concepção 
- Selecionar os equipamentos que serão usados 
- Identificar o tipo e o âmbito dos testes 

Decisões Comerciais - Decidir entre "fazer ou subcontratar" 
- Selecionar subcontratantes ou vendedores 

Decisões 
Administrativas e de 
Planeamento 

- Selecionar o pessoal 
- Programar recursos (pessoal, equipamentos, ...) 
- Controlar a sequência do planeamento e os 
devidos emergentes. 

Decisões Financeiras - Determinar gasto dos fundos orçamentados 
- Realizar despesas criteriosas 
- Evitar situações de ruptura financeira 

Decisões de Recursos 
Humanos 
 

- Manter a equipe dinâmica e engajada 

Fonte: Adaptado de Roldão (2010, p. 21) 

 

O gestor de projetos tem de tomar decisões de vários tipos, devendo hierarquizar em 

cada momento em função da importância dos problemas com que se depara. Para cada conflito 

deve estabelecer bem as bases de sua autoridade e os limites de sua responsabilidade. 

A concepção do gestor de projetos como educador popular nos desafia, ao estabelecer 

a relação entre gestão e educação, a compreender a concepção de educador e as conseqüências 

deste enfoque para sua prática. 

De acordo com Luckesi (1991, p. 29), o educador é "um sujeito que, conjuntamente 

com outros sujeitos, constrói, em seu agir, um projeto histórico de desenvolvimento do povo, 

que se traduz e se executa em um projeto pedagógico". 
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Sua prática histórica transformadora, intencional e consciente (não espontânea) é uma 

ação pedagógica ideologicamente definida. Em conseqüência, terá que fazer explícitas opções 

teóricas (ligadas ao conhecimento produzido e sistematizado) que norteiem a sua prática 

educacional. Como sujeito histórico, não deve “fazer o jogo das decisões alheias”, 

característico da prática burocrática, que lhe atribui o papel secundário de executor de um 

projeto exterior, desvinculado de sua realidade, e que esfacela a relação essencial de seu 

trabalho pedagógico, aquela entre o conceber e o fazer. 

Portanto, este educador deve ser, então, um sujeito com atitude crítica frente ao 

mundo de forma a agir junto a outros seres humanos num processo efetivamente educativo 

(Luckesi, 1991). A consciência de suas opções filosóficas-políticas e epistemológicas, dos 

conteúdos educativos inerentes à sua prática pedagógica e do enfoque atribuído ao exercício 

educacional quotidiano, possibilita ao educador o desenvolvimento crítico dessa prática, 

tornando-a construtora de um projeto histórico coletivo.  

Nem sempre esta tem sido a realidade observada nos processos administrativo-

pedagógicos dos sistemas de ensino e de suas instituições. Não obstante existam experiências 

inovadoras, tem ainda prevalecido a ênfase nos métodos em detrimento dos aspectos 

filosóficos, políticos e epistemológicos da educação e de sua gestão. Isto tem levado muitas 

instituições educacionais ao exercício de uma prática instrumental fragmentada e 

desarticuladora da relação entre teoria e prática, descuidando da necessária compreensão 

crítica não apenas dos meios facilitadores do processo educativo, mas, sobretudo, dos 

propósitos que levaram a sua utilização (finalidades e objetivos educacionais). 

Esse esfacelamento entre teoria e prática tem conduzido muitas vezes a graves 

distorções na atuação do gestor como educador: ao invés de assumir uma atitude crítica e 

reflexiva no processo histórico por meio de de uma prática transformadora, acaba por levá-lo a 

não desempenhar o papel de educador em sua autenticidade, uma vez que, ao enfatizar a 

aplicação de técnicas e modelos, acaba por atender fins que desconhece ou pelos quais não 

decidiu. Em síntese, a compreensão da prática pedagógica comprometida com a transformação 

e a construção social exige uma nova visão da relação entre teoria e práticas educativas.   

Nesse novo modo de ver, o modelo no qual se propunha que "se pusesse em prática a 

teoria” foi substituído pela visão de que se observe e reflita sobre uma prática, para formulá-la 

em termos teóricos e utilizar esta reflexão teórica com o objetivo de aperfeiçoar a prática 

(Lawton (1984) apud Gomes, 1995). 
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Dessa forma, a teoria ajuda a iluminar muitos aspectos da prática pedagógica, porém 

só poderemos avaliar a viabilidade e profundidade transformadora desta, se os próprios 

educadores e instituições educacionais são capazes de, no processo educativo, explicitá-la e 

compreendê-la e de propor formas de intervenção que se caracterizem pela convergência de 

objetivos comuns. É neste processo permanente de ação-reflexão-ação que se constrói o 

projeto político-pedagógico coletivo. 

1.5. Planeamento como Princípio de Gestão 

Os princípios são compromissos assumidos pela orgaznização e que, portanto, 

servem de balizamentos para suas estratégias, decisões e ações. Caracterizam como a 

organização e seus respectivos profissionais se comportam para cumprir a missão 

estabelecida. Os princípios somente serão válidos se forem adotados e praticados por todos. 

Desta maneira não devem ser numerosos, e sim concisos e simples, possíveis de serem 

lembrados facilmente pelos profissionais (Colombo, 2004). 

Para Maximiano (2012, p. 16-17), o processo administrativo abrange quatro tipos 

principais de processos: 

 
1- Planeamento: o processo de planeamento abrange as decisões sobre objetivos, ações 

futuras e recursos necessários para realizar objetivos. 

2- Organização: compreende as decisões sobre a divisão de autoridade, tarefas e 

responsabilidades entre pessoas e sobre a divisão de recursos para realizar as tarefas. 

3- Direção ou coordenação: significa ativar o comportamento das pessoas por meio de 

ordens; coordenação significa ajuda-las a tomar decisões por conta própria. A escolha entre 

um ou outro modelo depende do modelo e da cultura da administração. 

4- Controle: compreende as decisões sobre a compatibilidade entre objetivos esperados e 

resultados alcançados.  

 

Para Reis & Silva (2012, p.24-25), no entanto, esses processos ou funções são os 

princípios básicos da gestão organizacional, que as autoras definem como: 

 
1- Planeamento é o processo de determinar previamente o que deve ser feito, como fazê-lo, 

quando, por quem e com que meios. 

2- Organização consiste em estabelecer as relações entre os departamentos de uma 

organização no sentido de se atingir os objetivos preestabelecido. 
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3- Direção é o processo de afetar ou influenciar o comportamento dos outros. Se contitui 

por quatro componentes: motivação, liderança, comunicação e negociação. 

4- Controlo define e avalia as atividades que o gestor desenvolve face aos objetivos 

planejados, e se necessário introduz ações corretivas, para que eventuais erros não se 

repitam em situações futuras. 

 

O planeamento assume grande relevância para gestores e profissionais nas diversas 

áreas do conhecimento. Com intuito de atender as demandas em geral, Instrumento 

importante para que possamos atingir com eficiência e eficácia, os objetivos e as diretrizes 

propostos no processo e efetivação da gestão.  

Neste contexto, o planeamento não está relacionado somente com o presente, mas 

principalmente com o futuro, pois as decisões que serão tomadas no processo de planear estão 

voltadas para a melhor estruturação do que virá a ser executado. E um dos itens de mais 

destaque no planeamento, conforme Koetz et al. (2009, p.71), é o estabelecimento de 

objetivos e metas como diretrizes.  

Devemos entender o planeamento como a articulação constante e incessante da 

estratégia e da tática que guia nossa ação no dia-a-dia. A essência desse planeamento é a 

mediação entre o conhecimento e a ação. Essa estratégia e essa tática são necessárias 

porque o sistema social em que eu existo compreende outros sujeitos que também planejam 

com objetivos distintos dos meus (Matus, 1996, p. 285). 

Pois, traçando objetivos, é possível visualizar o que se pretende alcançar e analisar o 

melhor modo de fazê-lo. Trata-se, portanto, de uma fase primordial para que os objetivos, 

quais forem, sejam alcançados do modo mais exitoso possível. É preciso, para tal, estabelecer 

o caminho a ser seguido, formulando estratégias eficazes para a atuação de todos os 

envolvidos no processo, potencializando o que cada membro do grupo tem a oferencer para o 

máximo desenvolvimento. Entretanto, é preciso atentar para o fato de que planear é muito 

mais do que elaborar planos e programas. 

Planear é um processo de reflexão sobe a prática educativa por aqueles que nela 

estão envolvidos, principalmente pela equipe docente, que tem o desafio de fazer com que os 

alunos cheguem ao final do curso tendo desenvolvido as competências previstas [...] 

(Gonçalves, 2003, p. 33). 

Descrever o planeamento no campo do ensino superior e as características 

democráticas do processo educacional, como um todo, é muito delicado e solicita cuidados, 
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pois há necessidade de promoção da igualdade e construção de saberes que estejam integrados 

com a realidade social da Universidade. 

Deste modo, o planeamento participativo é fundamental em uma gestão democrática 

por realizar a inserção da democracia no interior escolar, sendo fruto de uma cosntrução 

conjunta, em forma de colaboração entre os membros da gestão universitária e a sociedade, 

tornando-se possível a responsabilidade mútua pelos direcionamentos e ações da instituição. 

É nesta abordagem que o planeamento  como uma atividade que prevê a ação a ser 

realizada, compreendendo-a e buscando atender suas necessidades, objetivos, possibilidades, 

procedimentos, recursos, impactos, período de realização e formas de avaliação. o 

planeamento nunca é apenas individual, é uma prática de elaboração conjunta dos planos e 

sua discussão pública. 

Para tanto, o processo de planear demonstra-se como um ciclo que jamais se conclui, 

apenas vive fases diferenciadas que se alteram entre planeamento, acompanhamento e 

avaliações, este processo é sempre conduzido por sua função de transformar uma dada 

realidade, pois, com a implementação do plano escolar e das ações administrativas, 

burocráticas, políticas e pedagógicas cabíveis a ele, a gestão escolar não é caracterizada por 

formalismos do sistema educacional, mas atua na produção e viabilização de novas formas do 

planeamento e da atuação escolar, com inovadores conteúdos e objetivos. 

Neste sentido, o planeamento participativo é uma forma de planear que envolve 

todos os atores da ação educativa nas decisões sobre aonde se quer chegar e de que maneira 

chegar. E, se na sala de aula, o aluno tem a possibilidade de participar das decisões, o 

resultado, sem dúvida, é outro (Gonçalves, 2003, p. 34). 

Os benefícios da gestão participativa são relacionados, justamente, ao 

aprendizado, focando em valores como a cidadania, a organização e a gestão. Entretanto, 

para que o modelo funcione da forma esperada, é um requisito que todos estejam inteirados 

à realidade da escola para diagnosticar os problemas e apontar as soluções. Informações 

sobre a comunidade, sobre o local e sobre as suas informações da realidade presente e 

futura são a base desse tipo de planeamento. Análise, decisão, execução e avaliação das 

ações são de responsabilidade desses atores sociais. A grande vantagem é a construção de 

uma cultura de planeamento coletiva, fortalecendo as práticas democráticas e a distribuição 

horizontal do poder da decisão. 

Todos os atores devem estar envolvidos no processo de planeamento, pois a atitude 

de todos deve estar pautada nos interesses sociais do grupo, não havendo espaços para 
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preferências e sendo indispensável a real participação de modo consciente e que vise o maior 

benefício ao coletivo.  

O Planeamento Estratégico é uma importante ferramenta de gestão que auxilia, 

consideravelmente, o gestor em seus processos decisórios na busca de resultados mais 

efetivos e competitivos para a Instituição de Ensino Superior. 

Tem como ponto de partida o conhecimento da realidade em que o processo 

educativo se desenvolverá. Para tal, é necessário que se façam coletas de informações sobre 

os aspectos significativos da realidade, seguindo-se à análise e à interpretação das mesmas e 

cujo resultado será subsídio ao planeamento. O planeamento deverá considerar os múltiplos 

aspectos que deverão ser abrangidos pela ação administrativa.  

Para Lück et al. (2015, p.10): 

Não existe consenso a respeito dos conceitos relativos. Afinal, na área social, a 

possibilidade de variação na atribuição de significados a fenómenos, é muito grande. Para 

um só processo, são encontradas várias alternativas de conceituação. Não poderia ser 

diferente, em relação ao planeamento. Dentre todos os que podemos encontrar, há algum 

que seja mais correto que outro? Creio que podemos afirmar que não: um pode ser mais 

amplo que outro, enfocar mais um aspecto do processo, deixando de mencionar outro. 

Desse modo, estariam todos falando apenas parcialmente da mesma realidade e com uma 

ótica diferente - seriam mais ou menos limitados, mas não necessariamente errados ou 

certos.  

A universidade faz parte de uma realidade social mais ampla, complexa e deve 

compreendê-la, para nela situar-se adequadamente e corresponder às necessidades de 

formação de pessoas que essa realidade demanda, é necessário que construa estratégias para 

gerenciar o processo dinâmico da gestão. 

Em consequência, podemos afirmar que cada um dos diferentes conceitos que 

possamos encontrar sobre um mesmo processo social é importante para nos oferecer novas 

dimensões sobre o mesmo e, desse modo forma, nos ajudar a refletir sobre ele e compreendê-

lo de forma mais ampla e significativa. E este é um objetivo que devemos almejar, visto que a 

realidade e os processos sociais que a constituem são, de facto, amplos e complexos, em vista 

do que, desdobrar os seus múltiplos significados é um grande desafio para todos nós (Lück et 

al., 2015). 

O planeamento estratégico é um dos caminhos mais frequentes nos debates recentes 

sobre educação. Mas qual a diferença entre um plano e um planeamento? Um plano é uma 
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sequência ordenada de operações previstas para alcançar um objetivo. Já um planeamento é a 

descrição detalhada de um plano de ação. Dessa forma, um planeamento estratégico é um 

instrumento gerencial para o planeamento e execução pormenorizados de uma série de ações 

para o alcance de objetivos e metas traçadas.  

Nesse processo de gestão, é fundamental que os dirigentes levem em consideração 

conceitos primordiais da administração como: planeamento, estratégia, competitividade e o 

diagnóstico estratégico. Desta forma, entendemos que toda ação provoca resultados a curto, 

médio e longo prazo. É possível obtermos, como consequência de uma dada decisão ou ação, 

algum resultado satisfatório a curto prazo, mas que a médio e longo prazo promovem 

repercussões negativas. Portanto, pensar estrategicamente, implica em se procurar antecipar, 

em relação a uma dada ação, que repercussões promoverá a custo, médio e longo prazo. 

No cenário educacional, o planeamento estratégico é uma ferramenta que permite 

perceber a realidade da instituição, por meio de um bem executado processo de avaliação e, a 

partir daí, se criar um referencial futuro, com base nas mudanças que precisem ser feitas. Para 

construir o planeamento estratégico, o gestor deve realizar um diagnóstico concreto da 

instituição, levando em consideração todas as atividades realizadas por todos os envolvidos 

com a escola. A visão estratégica corresponde à visão do todo e aprofundada da realidade e do 

trabalho da instituição na mesma, com uma forte perspectiva de futuro. Sem visão ou 

pensamento estratégico, não pode haver planeamento estratégico. 

Devemos sensibilizar a equipe que participará do processo de elaboração e de 

implementação, haja vista que o comprometimento dos envolvidos é fundamental para que o 

planeamento não se torne algo meramente burocrático. A sensibilização envolve mostrar à 

equipe a necessidade de tal planeamento, suas vantagens e o papel de cada um. 

Chiavenato & Sapiro (2016, p. 41) definem estratégia como “um padrão ou plano 

que integra as principais políticas, objetivos, metas e ações da organização”. Nessa mesma 

linha de raciocínio descreve que “uma boa estratégia pode assegurar a melhor alocação dos 

recursos em antecipação aos movimentos, planejados ou não, dos oponentes ou às 

circunstancias do ambiente”.  

Kwasnicka (2007, p. 207) postula que “ao trabalhar com planeamento estratégico, a 

empresa caminha sem gastar muito tempo e recursos imediatos para a solução de seus 

problemas”. Noutra linha de pensamento, Bateman (2006, p. 121) afirma que o planeamento 

estratégico é um conjunto de procedimentos para tomada de decisões sobre os objetivos e 

estratégias de longo prazo. 
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O objetivo é reunir as informações coletadas pelo diagnóstico e identificar tanto os 

problemas quanto as soluções. É importante frisar que o planeamento estratégico deve 

considerar sempre a realidade dos contextos, das condições e dos conteúdos da escola, para 

que se torne algo possível de ser realizado e de solucionar cada situação problemática 

identificada pelo diagnóstico, tratando clara e diretamente das questões, com flexibilidade e 

força estratégica. 

O planeamento é, portanto, um processo de pensamento interativo em diferentes 

dimensões que considera a realidade, sendo esta complexa e dinâmica, não podendo ser 

praticado de forma linear, observando uma etapa e um aspecto de cada vez. Para tanto, torna-

se imprescindível a participação de todos (pais, professores, funcionários, alunos e 

representantes da comunidade local escolar) nas discussões, em condições de igualdade e com 

liberdade para opinar, ainda que tenha idéia contraditória com as demais. O processo 

participativo visa envolver todas as pessoas da instituição na busca comum e na 

responsabilidade pelo todo da instituição. 

O planeamento consiste na identificação, na análise e na estruturação dos propósitos 

da instituição rumo ao que se pretende alcançar, levando em consideração suas políticas e 

recursos disponíveis, atuando nos níveis: estratégias, táticas e operacionais. Sendo processo 

consciente, sistemático de tomar decisões sobre metas e atividades que um individuo, um 

grupo, uma unidade de trabalho ou uma organização buscarão no futuro. 

Os benefícios da gestão participativa são relacionados, justamente, ao aprendizado, 

focando em valores como a cidadania, a organização e a gestão. Entretanto, para que o 

modelo funcione da forma esperada, é um requisito que todos estejam inteirados à realidade 

da instituição de ensino para diagnosticar os problemas e apontar as soluções. Informações 

sobre a comunidade, sobre o local e sobre as suas informações da realidade presente e futura 

são a base desse tipo de planeamento. 

Análise, decisão, execução e avaliação das ações são de responsabilidade desses 

atores sociais. A grande vantagem é a construção de uma cultura de planeamento coletiva, 

fortalecendo as práticas democráticas e a distribuição horizontal do poder da decisão. 

Missão, visão do futuro e valores norteiam essa realidade, que passam a serem 

medidas por indicadores e um conjunto de metas organizacionais. Há análise do mercado — 

com foco na concorrência —, da situação financeira, da satisfação dos clientes e das suas 

percepções sobre a escola, sobre a definição de diferenciais, sobre a política de investimento 
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em prazos próximos, em prazos distantes e as suas respectivas metas, busca-se identificar as 

raízes do problema. 

O processo de planeamento dará origem a um documento denominado plano. Em 

virtude da importância que representa quanto ao êxito da administração escolar e aos 

benefícios que oferecerá aos educandos e à sociedade, o planeamento deverá ser realizado 

com o maior esmero (Martins, 2007, p.35) 

Considera-se assim, o Planeamento Participativo como um caminho viável para se 

conseguir a renovação das estruturas e das relações na educação formal, desde que seja 

assumido como processo de crescimento pessoal e de transformação social. 

Teremos uma compreensão ampla de Planeamento Participativo, quando levamos em 

conta o entendimento explicitado do homem, educação e sociedade. O Planeamento 

Participativo implica que os diversos grupos sociais que integram a organização participem na 

definição de objetivos para a sua organização. Geralmente congrega grupos com interesses 

diversos, e até opostos, explicitando-se, na tomada de decisões, o jogo das forças e interesses 

de cada um dos grupos, ora com favorecimento de um grupo, ora de outro, conforme a relação 

das forças. 

No Planeamento Participativo todas as ações são perpassadas por esse movimento de 

forças, já que refletem os interesses dos diferentes grupos que atuam na realidade social. 

Desta forma o Planeamento Participativo constitui-se num processo político um continuo 

propósito coletivo, uma deliberada e amplamente discutida construção do futuro da 

comunidade. Significa um processo político vinculado a decisão da maioria, tomada pela 

maioria, em benefício da maioria. 

Dalmás (2005, p. 27), insiste na perspectiva do homem como ser social que partilha 

vivencias e que busca realização pessoal na participação, propondo: 

Uma nova forma de ação, cuja força reside na participação de muitas pessoas, 

politicamente agindo em função de necessidades, interesses e objetivos comuns. Um 

planeamento flexível, adaptado a cada situação específica que envolva decisões 

comunitárias e que se constitua em processo político vinculado à decisão da maioria. Um 

planeamento que tenha por objetivo final a formação do brasileiro, individual e socialmente 

considerado, a partir do engajamento da maioria para mudanças estruturais. 

Nesse sentido considera-se ideal o planeamento que envolve as pessoas como 

sujeitos a partir de sua elaboração, e com presença constante na execução e avaliação, não 
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apenas como indivíduos, mas sujeitos de um processo que envolva como grupo, visando o 

desenvolvimento individual e comunitário. 

O Planeamento Participativo é visto como um processo, e como tal, em constante 

ação. A idéia de que o primeiro se planejava, depois se executava e por fim se avaliava, está 

superada. Esses diferentes momentos se superpõem, se inter-relacionam, se “atropelam”, de 

tal sorte que exigem uma constante participação de todos no desenrolar do processo. 

Enquanto instrumento da gestão participativa, pressupõe uma deliberada construção 

do futuro na qual participam os diferentes segmentos de uma instituição. Evidentemente, cada 

segmento participa com sua ótica, seus valores, seus anseios e muitas vezes essas 

participações levam ao conflito, ao jogo político, ao antagonismo, ao jogo do poder. São 

grupos diferentes, com poder de decisão, que deverão enfrentar-se para, a partir do conflito, 

estabelecer uma política para a instituição da qual fazem parte, conscientizando-se de que são 

os autores e ao mesmo tempo, objetos dessa política traçada. Política, que em função das 

próprias mudanças sociais e institucionais, deve estar em constante debate, reflexão, 

problematização, estudo, avaliação e reformulação. 

Com o início da abertura política no país, e o aparecimento de movimentos 

reivindicatórios e de luta por participação em diferentes segmentos da sociedade, observou-se 

o aparecimento dos termos: gestão participativa e planeamento participativo. A ênfase e o 

desejo de participação tornaram-se uma presença não só nas plataformas de alguns partidos 

políticos, como também nas pautas dos movimentos grevistas que surgiram no país nos 

últimos anos. 

Entretanto, observando-se mais detidamente a prática, não só dos partidos políticos, 

mas também de grupos que propugnam por uma participação, observa-se um distanciamento 

entre a fundação teórica e a práxis desse tipo de processo. Possivelmente a razão esteja não só 

no desconhecimento dos princípios teóricos embaçadores, mas também na forma como 

acontece na realidade uma gestão participativa. 

Muitas vezes, faz-se a gestão de pessoas, sem levar em conta os fundamentos 

teóricos da gestão e do planeamento participativo. Assim:  

A concepção de gestão democrática não tem sido interpretada com base na 

totalidade do processo educativo e em seu significado político-social. Em muitos casos, a 

idéia de gestão fundamentada nos princípios e valores democráticos tem sido interpretada 

de forma parcial, ou seja, tomando fatos isolados do processo de gestão como determinante 

democrático. (Fonseca, 2000, p.85) 
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A co-gestão, a administração cooperativa, a direção colegiada são maneiras de 

administrar, de planejar, de tomar decisões, embasadas nas teorias organizacionais das 

relações, sociais. Geralmente, os subordinados aprovam e excutam as idéias definidas pela 

direção; ou o grupo dá sugestão e a direção selecionada define que será feito; um grupo, com 

representantes de diferentes segmentos da instituição planeja os demais executam, o que foi 

definido por esse órgão colegiado. Há subjacente, ao comportamento de todos, a idéia de 

consenso ou a idéia de que é decidido, planejado por esse grupo administrativo é aceito por 

todos. Permanece a principio da divisão de trabalho e o sentido da autoridade, ficando bem 

claro que há os que planejam, tomam decisões e os que executam. Nessas situações, o 

planeamento é visto como um processo técnico, por tecnocratas e reforçador da burocracia, 

sendo contestado por muitos nos dias atuais. 

A administração e o planeamento participativo têm suas bases teóricas no 

movimento anarquista francês, surgido no século passado, que propugnava e defendia a idéia 

de auto-gestão, ou seja, a alimentação da divisão de trabalho como estimuladora da separação 

das classes sociais; a alimentação da autoridade constituída e a defesa da assembléia como 

única autoridade; a alimentação da propriedade e da propriedade de “cargos”; a eliminação do 

processo capitalista da livre iniciativa; a eliminação do binômio dirigentes e dirigidos, etc. 

Embora a administração e o planeamento se fundamentem nos princípios auto-

gestionários, na verdade os que defendem, e os que estão tentando essa experiência 

participativa, buscam mais, à extinção de um autoritarismo centralizador; a diminuição de 

uma divisão de trabalho reforçadora das diferenças e distanciamentos entre os segmentos 

sociais; a eliminação do binômio dirigente dirigido e a participação efetiva dos diferentes 

sociais nas tomadas de decisões, conscientizando a todos de que são os autores da história que 

se faz no dia a dia, a transformação social. 

A administração participativa é uma forma do indivíduo assumir a responsabilidade 

de suas atividades, com poder para influir sobre o conteúdo e a organização dessas atividades. 

É preciso essa conceituação em toda sua extensão e riqueza, evitando-se depurações e ações 

limitantes, que facilmente tem se observados na prática, onde alguns indivíduos confundem 

participação, liberdade e autodeterminação como não fazer nada, opor-se a tudo e a todos, 

justificando muitas vezes sua incompetência, acomodação, sob falta de idéia de administração 

participativa. 

Tentando especificar mais o tema, trazendo para dentro de uma instituição 

educacional, vejamos que aspectos ou que novas idéias e comportamentos é preciso acreditar 
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e adotar: o diretor não é o que dirige, é o que serve à comunidade escolar para ela cumpra sua 

finalidade, os especialistas (supervisor, orientador) não são supervisores aos professores, eles 

apenas possuem um conhecimento específico em uma área, assim como o professor (Língua 

Portuguesa, Física, Educação Artística, etc.) o possui.  

Logo, todo professor também é um especialista e é o trabalho conjunto desses 

diferentes especialistas existentes na escola que provocará mudanças: os alunos, os pais, a 

comunidade tem uma expectativa com relação à escola e essa dimensão não pode ser 

ignorada; os indivíduos precisam assumir a responsabilidade de suas atividades, sem que diga 

o que, e como fazer. Não pode, pois, existir a dicotomia: uns pensam, outros executam, mas 

todos executam, mas todos precisam ter e desenvolver a competência técnica e o 

compromisso político, próprios ao ato educativo; o individualismo, a desconfiança, a 

acomodação e o egoísmo devem ceder lugar ao sentido de coletivo, da crítica e autocrítica, de 

direito e de dever, de responsabilidade social frente ao ato educativo. Perante isso: 

É do diretor da escola a responsabilidade máxima quanto à consecução eficaz da 

política educacional do sistema e desenvolvimento pleno dos objetivos educacionais, 

organizando, dinamizando e coordenando todos os recursos para tal. 

Devido à sua posição central na escola, o desempenho de seu papel exerce forte 

influência (tanto positiva, como negativa) sobre todos os setores e pessoas da escola. é do 

seu desempenho e de sua habilidade em influenciar o ambiente que depende, em grande 

parte, a qualidade do ambiente e clima escolar, o desempenho do seu pessoal e a qualidade 

do processo ensino-aprendizagem (Lück, 2001, p.16). 

A participação acontecerá nas instituições de ensino na medida em que os gestores a 

incentivarem, a realizarem como uma aprendizagem de todos. Entretanto, é uma trajetória que 

as instituições de ensino mais ou menos rapidamente assumirão, dependendo, então, do papel 

desempenhado pelo gestor de estimulador ou de entravador do processo. 

1.6. Modelos de Gestão de Projetos em evidência na literatura 

O modelo de gestão da Universidade do Estado do Pará deve ter como objetivos 

implementar o processo de inclusão social resultado de integração do ensino, pesquisa e 

extensão. Fortalecer o vínculo das práticas de gestão da extensão, ensino e investigação 

científica de forma multidisciplinar, com intuito de atender as exigências do contexto social 

da região amazônica. 

Segundo Padrón (2010, p.348-9),  
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A universidade é uma instituição social na qual suas funções e atividades se 
cumprem por meio de três processos fundamentais:  

1) o processo docente educativo que forma profissionais e contribui com a 
conservação da cultura;  

2) o processo de investigação científica que gera novos conhecimentos e permite o 
desenvolvimento e;  

3) o processo de extensão universitária, cujo objetivo é promover junto com a 
sociedade conhecimentos, habilidades profissionais e investigativa de interesse mútuo.  

O vínculo entre a universidade e a sociedade deve ser o resultado de uma relação 
bidirecional e dialética que integra esses três processos. 

 

Segundo Mafra (2010), o modelo burocrático é um modelo excessivamente 

administrativo e esse excesso obstrui as ações que deveriam ser rápidas. Caracterizando-se 

pelo formalismo e pela centralização do poder, com regras e diretrizes. Tendo como 

consequência do formalismo, a impessoalidade e ao profissionalismo, onde as competências 

técnicas tem muito mais valor do que as competências interpessoais. 

O modelo contemporâneo é caracterizado pelo compartilhamento, colaboração e 

confiança. Onde o pessoal operacional possui mais autonomia e os processos de trabalho 

ganham mais flexibilidade e agilidade. Neste modelo a atuação em equipes é privilegiada e a 

autonomia dos colaboradores é muito maior, refletindo na produtividade e nos resultados de 

uma forma geral face o comprometimento dos colaboradores. 

Esse modelo favorece a inovação, vez que o comprometimento traduz-se em atitude de 

aprendizado, liderança, trabalho em equipe, comunicação participativa e, principalmente em 

prazer ao realizar o trabalho.  

Portanto, deste modo, cabe um modelo de gestão que assessore de forma adequada a 

implantação e implementação de projetos de extensão, junto a uma prática pedagógica 

eficiente e eficaz. Destacando os objetivos da gestão de cada projeto, para que dê amplitude e 

efetividade. Sistematizar e democratizar as experiências extensionistas para qualificação dos 

professores e acadêmicos junto aos serviços prestados, desta forma contribuir para um modelo 

e a ampliação dos projetos de extensão cujo modelo desejado é de uma gestão participativa 

onde haja co-participação dos envolvidos nos projetos desde sua criação, aprovação pelos 

setores da Universidade até sua efetivação e suas etapas gestionária. 

Que seja vislumbradas as etapas num processo diagnóstico da área onde será 

desenvolvida as práticas extensionistas e seus objetivos claros e precisos, possibilitando 

conhecimento cientifico da realidade para melhor e maior intervenção no contexto social. 
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CAPÍTULO 2. PRINCÍPIOS FUNDADORES DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO 

A Extensão Universitária, “sob o princípio constitucional de indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar educativo, cultural, científico e 

político” (FORPROEX, 2010, p.17), configurando-se em uma das formas de atuação 

transformadora voltada para os interesses e necessidades da sociedade da qual faz parte.  

Com essa concepção, este capítulo que discute a política nacional de extensão 

universitária na educação superior brasileira, onde são abordados temas como a evolução 

conceitual e o movimento histórico da extensão e sua organização no Brasil, contexto no qual 

esta atividade vem se organizando na UEPA/CCSE. 

A universidade enquanto organização, vem se modernizando. É na década de 1990 

que a Universidade vai ganhar contornos mais precisos, a considerar que as políticas 

educacionais sofrem modificações significativas, e o conjunto dessas ações resulta na 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB -  ou Lei n.º 9.394, de 

20/12/1996. A LDB distingue, em seus artigos 19 e 20, dois tipos de IES segundo sua 

natureza administrativa – pública ou privada – e lhes garante uma identidade com contornos 

mais definidos.  

O cenário universitário é um foco de dinâmicas que se entrelaçam ocasionando 

segundo alguns autores uma “revolução” da educação superior, as mudanças que podemos 

observar na última década junto a legislação e políticas que traçam as diretrizes para 

universidade. Segundo a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996., que trata no capítulo IV, sobre a educação superior. 

Portanto, a reforma universitária traz, novamente ao debate o ensino superior 

brasileiro, promovendo, com isso, o surgimento de diversos conceitos e práticas de 

organização e funcionamento do ensino superior.   

O Ensino Superior, segundo Masetto (2003, p.1), apresenta inúmeras transformações 

que ocorreram em virtude da legislação vigente, entre elas, a Lei de Diretrizes de Bases 

(LDB) para Educação Nacional 9.394/96, contemplando inovações. A LDB é “entendida 

como um conjunto de alterações que afetam pontos-chave e eixos constitutivos da 

organização do ensino universitário, provocadas por mudanças na sociedade ou por reflexões 

sobre concepções intrínsecas à missão da Educação Superior.” (Masetto, 2003, p.1). 
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O autor ressalta que entre as transformações que desencadeiam, o ensino superior é, 

o projeto pedagógico de um curso ou de uma instituição. Os quais traduzem os eixos 

constitutivos da organização do ensino universitário. 

Contudo, as universidades não devem se limitar apenas transmitir conhecimentos 

teóricos e sim relacioná-las com prática e a formação profissionalizante, contextualizando 

com  o meio social, econômico e profissional. 

Os princípios que norteiam o desenvolvimento do trabalho da Universidade do 

Estado do Pará - UEPA são: 

• Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; 

• Geração, transmissão e disseminação do conhecimento com elevado padrão de qualidade; 

• Interação com a sociedade e o mundo do trabalho;  

• Promoção da integração entre os diferentes níveis de ensino; 

• Contribuição para formação de uma consciência ética e capacidade critica do homem para 

atuar na sociedade e no Estado;  

• Contribuição para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, social, cultural e 

espiritual do homem enquanto agente de construção social;  

• Garantia da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, a 

cultura e o saber;  

 • Garantia da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão;  

• Promoção e facilitação de cooperação com os organismos nacionais e internacionais;  

• Garantia da flexibilidade na aplicação de métodos, critérios e currículos, com o objetivo 

de atender às peculiaridades locais e a multidisciplinaridade;  

• Formação de profissionais empreendedores nas diferentes áreas do conhecimento, aptos 

ao exercício profissional competente e a participação no desenvolvimento da sociedade 

em que interagem;  

• Manutenção da unidade do patrimônio e administração, para o alcance de níveis 

superiores de eficiência e eficácia com vistas ao desenvolvimento harmônico da 

Universidade;  

• Racionalização da infraestrutura física e dos recursos humanos e materiais disponíveis 

impedindo a duplicação de recursos para fins idênticos e ou equivalentes;  

• Contribuição com a transformação da realidade regional com justiça social e 

desenvolvimento sustentável. (Projeto Pedagógico Institucional da UEPA, 2008). 

As Universidades, têm uma função essencial a cumprir sendo esta de favorecer as 

condições para que o indivíduo compreenda as regras de funcionamento da sociedade na qual 

está inserido, ressaltando-se o implementar desta função, desenvolvido em meio à 
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socialização do saber produzido ao longo da história da humanidade, além da sistematização 

das experiências quotidianas. 

2.1. Função Social da Universidade 

Na universidade, a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão é 

fundamental na determinação de aspectos relacionados ao desenrolar das atividades que 

caracterizam os projetos nos cursos de graduação, ligados à (re)produção de conhecimentos. 

Além disso, possibilita, por parte de quem neles participa, o resgatar de valores através da 

realização de atividades que ajudam o aluno a identificar-se com o seu perfil de atuação.  

Há muito que se tem vindo a discutir a redefinição do papel social da universidade, 

enquanto espaço destinado à construção e disseminação de conhecimentos, para, também, 

satisfação da comunidade externa, principalmente aquela constituída pelos extratos mais 

carenciados da população. Trata-se de pessoas que necessitam, sobretudo, de ações que 

ponham em primeiro lugar a construção e a disseminação de conhecimento de caráter 

emancipatório, de maneira coletiva e colaborativa, em oposição às formas de intervenção 

assistencialista, mais voltadas para a prestação de serviços, que prevaleceram durante anos. 

Nesse contexto, as instituições de Ensino Superior, ancoradas em princípios de 

democracia e cidadania, através da extensão universitária, vão sendo consolidadas, através da 

realização de projetos sociais, a partir de práticas conciliadoras do conhecimento formal, 

informal e não-formal. 

Dá-se relevo, nesta análise, às camadas menos privilegiadas da sociedade e à relação 

entre academia e comunidade, numa perspetiva de partilha de informação e trabalho conjunto, 

com vista à identificação e resolução dos problemas que as atingem, em termos políticos, 

económicos, culturais e ideológicos. Nesse intercâmbio, valoriza-se a dimensão humana, bem 

como a aquisição, criação e disseminação do saber. 

Ressalta-se, igualmente, a função exercida pelos atores responsáveis pelas ações 

junto da comunidade, onde pontua o trabalho de voluntariado, partindo de pessoas movidas 

por interesses académicos ou de natureza profissional, ou por sentimentos de solidariedade. 

Essas pessoas estão dispostas a executar trabalhos, através da vivência e troca direta de 

experiências com sujeitos diferenciados pelo conhecimento apresentado referente ao seu 

modo peculiar de vida reflexo da cultura das classes populares. Nelas, predominam o saber 

construído quotidianamente, no desenrolar das diversas atividades humanas, com erros e 
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acertos, e a mobilização de mecanismos que procuram a solução dos problemas que afetam a 

realidade excludente da qual fazem parte. 

No Brasil, a Universidade tem sido chamada pelos setores da sociedade a assumir a 

sua responsabilidade social perante as questões colocadas pelo mundo contemporâneo, 

mobilizando o conhecimento acumulado na procura de soluções para os problemas sociais. As 

reivindicações vão no sentido de a universidade intervir socialmente, assumindo um 

compromisso político com os setores mais desfavorecidos da sociedade, de a desafiar a pensar 

sobre questões de âmbito global, como a devastação ambiental, a intolerância religiosa e 

racial, e de âmbito local ou regional, como o desemprego, o insucesso escolar, a 

criminalidade, a violência, a corrupção no setor público, entre outros. 

Simultaneamente, porém, numa visão economicista e conservadora desse papel 

social da universidade, é agitada a bandeira da produtividade e do autofinanciamento, o que 

acaba por reduzir a responsabilidade social a uma cooperação com a “comunidade” industrial, 

com setores associados à acumulação e reprodução do capital. 

Contudo, uma conceção mais ampla da responsabilidade social tem estado na base de 

políticas de extensão que reafirmam o seu compromisso político e social com a 

democratização da sociedade e a superação das constrangedoras desigualdades sociais. Nesse 

sentido, a Universidade do Estado do Pará, através da sua política de extensão universitária, 

representa uma alternativa político-metodológica que investe na construção de novas relações 

com a comunidade onde está inserida, pautadas pela identificação da realidade social local, a 

que a Universidade Pública não pode ficar indiferente. 

Sousa Santos (2000, p. 229) afirma que as atividades de extensão assumidas pela 

universidade, a partir dos anos 60, constituem a realização frustrada de um objetivo genuíno, 

pelo que devem ser alteradas. As atividades de extensão que procuram “estender” a 

universidade sem a transformar traduziram-se em aplicações técnicas que não são edificantes 

da ciência; a prestação de serviços a terceiros nunca foi concebida como prestação de serviços 

à própria universidade. No entanto, essas atividades estiveram ao serviço de um objetivo 

genuíno, o de cumprir a “responsabilidade social da universidade”, um objetivo cuja 

autenticidade, de resto, reside no reconhecimento da tradicional “irresponsabilidade social da 

universidade". 

Assim, a extensão universitária pressupõe um caminhar coletivo, aberto e sensível à 

complexidade do momento histórico que atravessamos, face aos paradoxos da crise 

global/local para que a contemporaneidade nos relega. 
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Em suma, refletir sobre os caminhos da extensão é, hoje, fundamentalmente, criar 

condições para uma permanente interlocução/interação entre os diferentes setores sociais 

externos e internos à comunidade universitária, procurando sinergias que possam resistir e 

criar outras formas de intervenção social e de produção de conhecimento, assentes num 

paradigma de sociedade emancipatório. Um paradigma, "ético porque solidário, estético 

porque reencantado, político porque participativo" (Sousa Santos, 2000, p. 27). 

A Constituição do Brasil consagra que todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se, entre outros, o direito à vida. Este direito implica que 

cada um busque a plenitude do seu existir, participando ativamente na construção da sua vida 

pessoal. Todos devem ter as mesmas oportunidades de aprender e desenvolver as suas 

capacidades, a fim de integrar-se na vida comunitária.  

A inclusão social concretiza-se através de políticas públicas que oficializam e 

viabilizam a inserção dos indivíduos no meio social. Atualmente, podemos encontrar no 

Brasil, projetos de inclusão social de grande repercussão, como o processo de inclusão da 

pessoa com deficiência nas escolas de ensino regular e no mercado de trabalho, ou o Sistema 

de Quotas, nas universidades, para negros, índios e estudantes egressos da escola pública. 

A inclusão dá-se através dos processos educativos. Dessa forma, é necessário 

adequar a universidade às políticas de educação para que respondam a todas as necessidades 

educativas, pessoais, emocionais, familiares e sociais dos indivíduos. 

A Inclusão é um desafio, que ao ser devidamente enfrentado pela escola comum, 

provoca a melhoria da qualidade da Educação Básica e Superior, pois para que os alunos 

com e sem deficiência possam exercer o direito à educação em sua plenitude, é 

indispensável que essa escola aprimore suas práticas, a fim de atender às diferenças. Esse 

aprimoramento é necessário, sob pena de os alunos passarem pela experiência educacional 

sem tirar dela o proveito desejável, tendo comprometido um tempo que é valioso e 

irreversível em suas vidas: O momento do desenvolvimento (Fávero & Calsa, 2004, p. 30). 

Resulta claro que a universidade tem de se redefinir e conceber novas ações e 

práticas pedagógicas, a fim de favorecer a formação do educador e do educando, contribuindo 

para a atualização e desenvolvimento de metodologias à altura dos desafios. 

A política educativa vigente visa a gestão democrática com a participação da 

comunidade; no entanto, não deixam de ser percetíveis inúmeras dificuldades no que se refere 

ao processo de inclusão, pois é contraditório defender a tese da educação democrática, quando 
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não se oferece um conjunto de condições imprescindíveis para que ela aconteça, 

principalmente no que se refere ao ser humano, agente formador da sua própria história. 

Perante a realidade brasileira, urge fazer valer a lei, garantindo o acesso aos bens e 

serviços sociais, e investindo na melhoria da qualidade de ensino. O caminho passa por 

proporcionar uma formação inicial e contínua aos professores, com base na premissa de que 

devem trabalhar na perspetiva da construção da educação para todos. Quando existe uma 

mudança no modo de tratamento e de educação das pessoas, respeitando as diferenças e a 

singularidade como indivíduos de uma mesma espécie, é legítimo dizer que se está a 

promover a inclusão. 

No Ensino Superior, a inclusão veio revolucionar o sistema organizacional e as 

propostas educativas vigentes. A intenção é fazer valer, verdadeiramente, o direito à 

educação, consagrado na Constituição de 1988. Para tanto, a meta da inclusão superior é 

transformar as universidades em espaços de formação e de ensino de qualidade para todos os 

alunos. A inclusão implica uma mudança de paradigma, de conceitos e posições, que fogem 

às regras tradicionais do jogo educativo, ainda fortemente enraizados na linearidade do 

pensamento, no primado do racional e da instrução, na transmissão dos conteúdos curriculares 

e na seriação dos níveis de ensino (Santiago, 2004). 

Para que as universidades sejam verdadeiramente inclusivas, abertas à diferença, há 

que reverter o modo de pensar e de fazer Educação, em sala de aula, de planear e de avaliar o 

ensino e de formar e profissionalizar o professor, criando condições para uma melhor 

integração aluno/professor.  

As propostas educativas inclusivas rompem com as práticas vigentes e apontam para 

a necessidade de o processo de ensino-aprendizagem mergulhar na riqueza da subjetividade, 

nas diferenças e no dinamismo das transformações que ocorrem na vida, dentro e fora das 

universidades, quando se reconhece que o conhecimento é produzido no quotidiano do espaço 

educativo e inventado no encontro dos saberes e dos fazeres de quem o constrói, por suas 

mãos e com a sua mente (Santiago: 2004). 

Segundo Nahon (2006), "a pobreza existe quando um segmento da população é 

incapaz de gerar renda suficiente para ter acesso sustentável aos recursos básico, como renda, 

moradia, trabalho, saúde, alimentação, que garantam uma qualidade de vida satisfatória", e 

uma das formas de promover o desenvolvimento local seria através do empoderamento. O 

termo empoderamento pode ser abordado e interpretado sob diversas perspetivas. Não diz 
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respeito, apenas, a um processo de emancipação individual, mas representa, também, a 

aquisição de uma consciência coletiva da dependência social e da dominação política.  

Segundo Chiavenato (2005), o empoderamento (do inglês “empowerment”) parte da 

ideia de dar às pessoas o poder, a liberdade e a informação para tomarem decisões e 

participarem ativamente da organização. É apresentado como uma ferramenta de gestão, 

voltada para a prática da democracia participativa. Na aceção de conferir poder à comunidade 

para que ela seja protagonista da sua própria história, o termo tem sido utilizado nas políticas 

públicas, referindo-se a projetos com capacidade de gerar processos de desenvolvimento 

autossustentável, através da mediação de agentes externos - os novos educadores sociais – 

atores fundamentais na organização e desenvolvimento dos mesmos.  

Em primeiro lugar, é importante considerar a prática pedagógica como parte de 

um processo social e de uma prática social maior. Ela envolve a dimensão educativa não 

apenas na esfera escolar, mas na dinâmica das relações sociais que produzem 

aprendizagens, que produzem o educacional (Souza, 2005, p. 2). 

Na verdade, este conceito possibilita traçar uma ponte entre o local e o global, 

ampliando o contexto de inserção do indivíduo para além da família e das comunidades, 

articulando-os com domínios mais amplos, ao nível macro, e a uma possível ação (EICOS, 

2006). 

O conceito de empowerment poderá, ainda, ser analisado na perspetiva de permitir 

aos indivíduos participar democraticamente na vida da comunidade a que pertencem, sendo 

entendido como um processo de cidadania. 

A Educação Popular é uma educação comprometida e participativa, orientada na 

perspetiva de realização de todos os direitos do povo. Não é uma educação fria e imposta, 

pois baseia-se no saber da comunidade e incentiva o diálogo. A Educação é vista como ato de 

conhecimento e transformação social. O resultado desse tipo de educação é observado quando 

o sujeito pode situar-se bem no contexto de interesse. 

A Educação Popular pode ser aplicada em qualquer contexto, a jovens, crianças e 

adultos. Ela não é uma forma de “Educação Informal”, porque visa a formação de sujeitos, 

com conhecimento e consciência cidadã, e a organização do trabalho político para afirmação 

do sujeito (Freire, 2002).  

É também uma estratégia de construção da participação popular para o 

redirecionamento da vida social, pela qual se aprende a partir do conhecimento do sujeito e se 
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ensina a partir de palavras e temas geradores do seu quotidiano. A educação popular, ao 

cruzar as fronteiras da escola, busca o resgate da cidadania e a necessidade de inclusão, em 

todos os sentidos; por isso, é direcionada para as camadas populares, para as suas 

necessidades e para a satisfação dos seus interesses. 

A Educação visa a formação de sujeitos com conhecimento e consciência cidadã e a 

organização do trabalho político para a afirmação do sujeito. É a partir dessa perspetiva que 

nasce a fundamentação dos projetos, procurando satisfazer as necessidades dessa classe 

marginalizada pela pobreza, além de proporcionar a formação adequada para que cresçam, 

com consciência das suas realidades, e, em vez de serem meros espectadores do processo, 

tornarem-se agentes transformadores dos mesmos.  

Por causa das desigualdades (econômicas, sociais, culturais, etc.) existentes em nossa 

sociedade, pessoas que não possuam um nível escolar básico enfrentam uma realidade 

excludente, visto que o desenvolvimento de tecnologias e a competitividade fazem com que 

muitos procurem alternativas informais de trabalho, o que lhe toma bastante tempo de sua 

vida e faz com que os estudos fiquem em estado de espera, no entanto a educação escolar, 

principalmente a alfabetização, se torna importante em vários aspectos da vida social, como, 

por exemplo, na cultura, na política, na economia e na comunicação.  

Quando Paulo Freire escreveu a sua obra intitulada “a Pedagogia do Oprimido”, 

fundamentou-se na contradição existente entre oprimidos e opressores, trabalhando a 

consciência e fazendo uso das categorias objetividade e subjetividade; logo, o diálogo é 

fundamental para denunciar a realidade opressora e chegar a uma consciência crítica, criando-

se assim uma educação libertadora. 

[...] A melhor afirmação para definir o alcance da prática educativa em face dos 

limites a que se submete é a seguinte: não podemos tudo, a prática educativa pode alguma 

coisa. E ao se pensar na educação do homem preso, não se pode deixar de considerar que o 

homem é inacabado, incompleto, que se constitui ao longo de sua existência e que tem a 

vocação de ser mais, o poder de fazer e refazer, criar e recriar. (Freire, 1995, p. 96) 

De acordo com a pedagogia de Paulo Freire, que procura educar os indivíduos a 

partir da sua vivência, percebe-se a real capacidade de transformação quando se alia 

conhecimento e informação. 

Percebe-se também, na concepção pedagógica de Freire, que ela tem como norte o 

potencial humano para a criatividade e a liberdade no interior de estruturas político-

econômico-culturais que oprimem o indivíduo social. Desta forma ela aponta para a 
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descoberta e a implantação de alternativas libertadoras na interação e transformação sociais, 

via processo de compreensão da realidade sócio-cultural assim como, de sua capacidade de 

transformação da referida realidade, em sentido da utilização crítica reflexiva de sua prática 

quotidiana.  

Sobre isto, renovando o Compromisso com a Gestão da Educação no Brasil, Sander 

(2007, p. 112), da Universidade Harvard, escreveu:  

(...) A ANPAE é um espaço político-pedagógico transparente e aberto. Ela é assim uma 

escola viva de democracia e de cidadania, como aliás, deve ser toda a escola. É importante 

que nessa escola possamos aprender e exercer a administração educacional; mas é mais 

importante que nela possamos aprender a conviver e a exercer a cidadania em sua 

plenitude. Essa foi a grande preocupação de Paulo Freire em sua “pedagogia dialógica,” 

fundada na ética da autonomia e da convivência humana, que ele defendeu em toda a sua 

obra, desde a sua Pedagogia do Oprimido (Freire, 1967) até a sua Pedagogia da Autonomia 

(Freire, 1996). Esse foi também o grande ideal de Anísio Teixeira, Querino Ribeiro, 

Antônio Pithon Pinto e seus associados em 1961, ao fundarem a ANPAE como espaço de 

convivência político - pedagógica no campo específico da administração da educação. 

Desta forma, a pesquisa se fundamenta na perspectiva de uma gestão compartilhada 

que se contrapõe ao modelo de administração vigente por aproximadamente 15 anos na 

educação brasileira (PARO, 2002), a qual burocratizou a gestão e segregou a comunidade dos 

processos decisórios e participativos.  

A gestão por competências procura identificar, desenvolver e mobilizar 

as competências institucionais e individuais, permitindo direcionamento, por  

critérios claros e objetivos, das ações dos subsistemas de gestão de pessoas, com vistas ao 

alcance dos objetivos de cada instituição. Este referencial parte do princípio de que o 

resultado do trabalho dos membros de uma organização é reflexo direto de suas competências, 

as quais têm sido definidas como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

expressas em desempenhos em um determinado contexto organizacional. 

Cabral Neto e Castro (2011) dizem que essa perspectiva de gestão educacional que 

ganha fôlego, principalmente, com a reforma do Estado neoliberal implica racionalização, 

eficácia, eficiência, alcance da solução certa, erros e defeitos zero, otimização de recursos 

humanos e financeiros, relação favorável custo/benefício, em nome do "progresso". Um 

progresso que se traduz em corresponder à lógica defendida pelo sistema capitalista e pela 

política neoliberal. 
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A concepção que tem norteado a gestão das universidades vem passando por 

adequações. desde meados dos anos de 1990, portanto, iniciada no primeiro mandato 

governamental do ex-presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso, o modelo é pautado 

pela lógica gerencialista, como afirma Bresser-Pereira (2006, p.7): 

[...] os anos 90 têm sido os anos da reforma do Estado e, particularmente, da 

reformada administração pública [...] a questão da reconstrução do Estado e da reforma do 

seu serviço civil tornou-se central [...] configura-se neste final de século um novo marco 

teórico e uma nova prática para a administração pública - a abordagem "gerencial", que 

substitui a perspectiva "burocrática" anterior. 

O autor enfatiza que a reforma daria conta de sanar os problemas herdados do 

modelo de gestão marcado pela burocracia que, dentre outros problemas, gerou a lentidão e o 

inchaço da máquina administrativa, fatores estes que contribuíram para a crise do sistema 

capitalista. Portanto Bresser-Pereira, trata-se de uma crise do Estado e não do capital. Na sua 

perspectiva neoliberal, a abordagem gerencial, também conhecida como nova administração 

pública, fortalece o Estado democrático ao formular e implementar políticas estratégicas nos 

setores social, científico e tecnológico. 

As políticas estratégicas para a gestão produzem sucesso quando materializadas em 

práticas gerenciais modernas nas instituições públicas como nas universidades, uma vez que 

promovem a eficiência, a eficácia e a produtividade, ao mesmo tempo em que reduzem 

custos, buscam maior articulação com a sociedade, definem prioridades e cobram mais 

resultados. 

Para que a Gestão seja verdadeiramente democrática é preciso que todos os que estão 

direta ou indiretamente envolvidos no processo escolar possam participar das decisões que 

dizem respeito a organização e funcionamento da instituição. Gestão não constitui uma 

atividade simples e não depende exclusivamente do Gestor, mas de todas as pessoas 

envolvidas no processo. 

2.2 - Extensão Universitária: Conceitos e Trajetória Histórica 

Antes de se conceber qualquer definição, cabe ressaltar o caráter polissémico que 

perdurava nas reflexões sobre o tema Extensão Universitária. Em qualquer espaço que se 

reúnem atores da extensão, a concepção do objeto apresenta-se como um enigma. E qualquer 

tentativa em decifrá-lo tem produzido uma polissemia de termos que em nada contribui para 
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elucidar, muitas vezes, se confunde concepção com instituição de políticas internas, que 

também se confundem com normas e rotinas institucionais (Véras & Souza, 2016). 

Das três dimensões constitutivas da universidade, a extensão foi a última a se 

consolidar no espaço universitário e, seja por isso, seja por sua natureza intrinsecamente 

interdisciplinar, seja pelo fato de se realizar, em grande medida, além das salas de aulas e dos 

laboratórios, seja pelo fato de estar preocupada com o atendimento de demandas por 

conhecimento e informação de um público amplo, difuso e heterogêneo, por tudo isso, talvez, 

as atividades de extensão não têm sido efetiva e adequadamente compreendidas e assimiladas 

pelas universidades (Toscano, 2013).  

As dificuldades conceituais e práticas da real compreensão e implementação da 

extensão universitária decorrem, em grande parte, do fato de a ela extensão serem colocadas 

questões complexas, por suas implicações político-sociais, pela exigência de postura 

intelectual aberta à inter e à transdisciplinaridade, que privilegia o diálogo e a alteridade. 

Dizendo de outro modo, a Extensão Universitária é o que permanente e sistematicamente 

convoca a universidade para o aprofundamento de seu papel como instituição comprometida 

com a transformação social, que aproxima a produção e a transmissão de conhecimento de 

seus efetivos destinatários, cuidando de corrigir, nesse processo, as interdições e os bloqueios, 

que fazem assimétrica e desigual a apropriação social do conhecimento, das ciências, das 

tecnologias (Paula, 2013).  

De todo modo, a extensão universitária não é tão recente assim. Datam da segunda 

metade do século XIX, na Inglaterra, as pioneiras manifestações da extensão universitária.  

A Universidade de Cambridge, em 1871, foi provavelmente a primeira a criar um 

programa formal de “cursos de extensão” a ser levados por seus docentes a diferentes 

regiões e segmentos da sociedade. Começando por Nottingham – a terra de Robin Hood -, 

Derby e Leicester, seus cursos de Literatura, Ciências Físicas e Economia Política logo 

angariaram vasta clientela e, em pouco tempo, atingiam todos os recantos do país. Quase ao 

mesmo tempo outra vertente surgia em Oxford, com atividades concebidas como uma 

espécie de movimento social voltado para os bolsões de pobreza. As primeiras ações 

tiveram lugar em Londres e logo se expandiram para regiões de concentração operária. Os 

trabalhadores das minas de Northumberland, por exemplo, contrataram em 1883 uma série 

de cursos de história. O século de Péricles foi apresentado no centro manufatureiro de 

Sheffield, a tragédia grega foi oferecida aos mineiros de carvão de Newcastle e aula de 

Astronomia aos operários de Hampshire. (Mirra, 2009, p. 77) 
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A Extensão Universitária foi inicialmente utilizada, em 1871, na Universidade de 

Cambridge, Inglaterra, e, posteriormente, na de Oxford, onde surgiram as primeiras ações de 

extensão universitária, por meio de de cursos de atualização e aperfeiçoamento para 

trabalhadores e outros segmentos da população. Estes cursos não procuravam colmatar 

necessidades de formação profissional, destinando-se, a determinadas áreas de estudo, de 

natureza histórica, literária, filosófica e científica ou de interesse geral (Paula, 2013). 

A partir destas primeiras experiências, em Inglaterra, a extensão espalhou-se por toda 

a Europa. Da Inglaterra, a extensão transitou para a Bélgica, daí para a Alemanha e em breve 

por todo o continente europeu, chegando aos Estados Unidos, que criou a American Society 

for the Extension of University Teaching, que impulsionou as atividades de extensão, 

pioneiramente, na Universidade de Chicago, em 1892, culminando na experiência 

desenvolvida pela Universidade de Wisconsin, em 1903, que colocou seus professores como 

technical experts do governo do estado (Sousa, 2010).  

No início do século XX, nos Estados Unidos, foram criadas as Land Grant 

Universities (Universidades de concessão de terras). As terras eram doadas pelo governo 

federal americano, na condição de aí se criar universidades que as tornassem mais eficientes. 

Logo, à partida, estas universidades tinham uma componente de extensão, cujo objetivo era 

dar resposta às exigências específicas do setor produtivo da região, mediante programa de 

assistência técnica à atividade agrícola.  

As ações desencadeadas nesse quadro foram decisivas para a modernização da 

tecnologia agrícola americana, surgindo dessa forma um modelo de interação com a 

comunidade que implicava a universidade na questão do desenvolvimento. O efeito ampliou-

se mais ainda pela diversificação do programa extensionista, com a educação continuada e 

expansão das atividades extramuros. A partir daí a extensão universitária estava aplicada 

(Mirra, 2009, p. 78). 

Foi no contexto em que o Estado e outras instituições responsáveis pela manutenção 

da ordem social perceberam a necessidade de oferecer políticas capazes de atender/neutralizar 

reivindicações operário-populares, que também as universidades se voltaram, de fato, para a 

questão social, inicialmente, e, depois, para um amplo conjunto de campos e interesses, que 

vão da educação de jovens e adultos às políticas públicas de saúde e tecnologias à prestação 

de serviços, da produção cultural ao monitoramento, avaliação de políticas públicas, entre 

muitas outras atividades (Paula, 2013).  
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Em sua origem, a extensão universitária assumiu duas vertentes básicas: a primeira, 

originada na Inglaterra, difundiu-se pelo continente europeu e expressou o engajamento da 

universidade num movimento mais geral, envolvendo várias, instituições, entre elas  o Estado, 

a Igreja, os Partidos, que buscaram oferecer alternativas aos efeitos mais perversos  do 

capitalismo, num sentido que foi exemplarmente explicitado pelo líder político britânico 

Arthur Balfour, assim: “a legislação social, como a concebo, não deve ser apenas diferenciada 

da legislação socialista, mas é seu opositor mais direto e seu antídoto mais eficaz” (Balfour 

apud Marshall, 1967, p. 40);  a segunda vertente da extensão é protagonizada pelos Estados 

Unidos e tem como objetivo básico a mobilização da universidade no enfrentamento de 

questões referentes à vida econômica no sentido da transferência de tecnologia, da maior 

aproximação da universidade com o setor empresarial (Paula, 2013).  

Essas duas vertentes da extensão universitária estão ligadas a duas modalidades de 

desenvolvimento capitalista: ao modelo dominante em vários países europeus e que buscou 

legitimação e estabilidade mediante a implantação do Estado do Bem-estar Social; e ao 

modelo norte-americano de vocação rigorosamente liberal. Nos dois casos, a extensão 

universitária deu-se nos quadros de países centrais, países que, cada qual à sua maneira, 

conseguiram realizar a distribuição primária da renda, significando tanto a distribuição da 

renda e da riqueza, quanto a distribuição da habilitação para a inserção qualificada dos 

indivíduos em processos produtivos cada vez mais tecnologicamente sofisticados (Furtado, 

1992). 

Paula (2013) faz uma ampla discussão, apresentada a seguir, explicitando que, na 

América Latina, a extensão universitária foi praticada a partir de parâmetros e motivações 

diferentes daqueles que orientaram os países centrais, especificamente porque as questões 

sociais na região, durante o século XX, foram polarizadas por duas grandes revoluções, a 

mexicana, de 1910, e a cubana, de 1959, que estabeleceram os contornos de uma variada 

gama de reivindicações e lutas sociais que, iniciadas a partir da centralidade da luta pela terra, 

ampliaram-se com a incorporação de questões sociais mais abrangentes sobre o mundo da 

cultura.  

Outro dado decisivo da história cultural latino-americana foi o movimento pela 

Reforma Universitária que, iniciado pelos estudantes de Córdoba, em 1918, se alastrou por 

todo o continente, e foi registrado no Congresso Internacional de Estudantes do México, em 

1921, a partir de dois pontos básicos: “1) a intervenção dos alunos na administração da 

universidade e 2) o funcionamento das cátedras livres e de cátedras oficiais, com iguais 



 

56 
 

direitos, a cargo de professores com reconhecida capacidade nas matérias” (Mariátegui, 1981, 

p. 129). 

2.3. Institucionalização da Extensão Universitária no Brasil 

No caso brasileiro é essencial não perder de vista duas questões básicas, a saber: 1) a 

relativamente recente implantação da instituição universitária no país, que é dos anos 1930; 2) 

a inserção da universidade no quadro políticoinstitucional geral, que tem se modernizado 

seletiva e discricionariamente como reflexo da ausência de processos efetivos de distribuição 

da renda e da riqueza.  

Desde 1911, inicialmente em São Paulo, depois no Rio de Janeiro, Viçosa e Lavras, 

em Minas Gerais, que as atividades de extensão se têm realizado em instituições de ensino 

superior no Brasil, reproduzindo aqui as vertentes típicas da tradição europeia de extensão: 

“educação continuada e educação voltada para as classes populares; extensão voltada para a 

prestação de serviços na área rural” (Nogueira, 2005, p. 16-17).  

O primeiro registo de práticas extensivas, nas universidades brasileiras, diz respeito à 

Reforma Universitária, também denominada por Reforma Francisco Campos. Foi introduzida 

pelo “Estatuto da Universidade”, instituído pelo Decreto nº 19.851 de 11 de abril de 1931, no 

governo provisório de Getulio Vargas, após o golpe militar de 1930.  

O referido Decreto, logo nos seus primeiros artigos, determina como principais 

atribuições da universidade, entre outras: elevar o nível da cultura geral; estimular a 

investigação científica em quaisquer domínios do conhecimento humano; habilitar para o 

exercício de atividades que exijam preparação técnica e científica superior; concorrer para a 

educação do indivíduo e da coletividade, para a harmonia de objetivos entre professores e 

estudantes e para o aproveitamento de todas as atividades universitárias. Todas estas ações 

devem ser executadas em benefício do desenvolvimento do país e do aperfeiçoamento da 

humanidade, em geral.  

A quando da criação do Decreto nº 19.851/1931, o Brasil começava a deixar de estar 

dominado pelas oligarquias rurais, sendo estas substituídas pela burguesia industrial, que 

tinha em Getúlio Vargas um aliado. Com efeito, o presidente encetava reformas tendentes ao 

desenvolvimento industrial do país, com repercussão na educação pública, por meio de várias 

ações legais, de que se destacou a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, que, 

por sua vez, criou o Conselho Nacional de Educação. O recém-criado ministério 

regulamentou o Ensino Superior, no país, criando o já referido Estatuto da Universidade.  
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Antes da implementação do Estatuto da Universidade, o Ensino Superior, apesar de 

privilegiar a excelência, era considerado um ensino centrado nos conteúdos, enciclopédico, 

acrítico, não fornecendo qualquer tipo de especialização aos alunos, que só contactavam com 

a prática depois de terminarem os cursos. Esta situação, frequentemente, colocava em cheque 

a sua atuação enquanto profissional, levantando, inclusivamente, dúvidas sobre se a profissão 

para o exercício da qual a universidade o tinha preparado correspondia às suas expectativas e 

anseios e/ou estava de acordo com as suas aptidões.  

É a partir da Reforma Francisco Campos que se começa a fazer com que as 

instituições de Ensino Superior se preocupem com a formação profissional de cunho prático 

ainda dentro da instituição, de modo a que o académico já saia preparado para atuar na 

sociedade.  

Entre as décadas de 1950 e 1960, os universitários brasileiros organizaram 

movimentos culturais e políticos liderados pela União Nacional dos Estudantes (UNE), que 

foram reconhecidos como fundamentais para a formação das lideranças no país, além de 

demonstrarem forte compromisso social e buscarem uma atuação interprofissional por meio 

de metodologias que possibilitassem a reflexão sobre a sua prática.  

Na primeira metade da década de 1970, surgiram novas iniciativas, na área da 

extensão, quando o Ministério de Educação e Cultura (MEC) e o Ministério do Interior 

criaram a Comissão Mista CRUTAC/MEC - Campus Avançado/MINTER, cuja atribuição foi 

a de propor medidas destinadas à institucionalização e fortalecimento da Extensão 

Universitária, com a apresentação do Plano de Trabalho de Extensão Universitária. Neste 

Plano, a extensão foi definida como ação institucional voltada para satisfazer organizações e 

populações, com um sentido de retroalimentação e troca de saberes académico e popular 

(FORPROEX, 2012). 

Nesta perspetiva, as camadas populares deixaram de ser o objeto para se tornarem no 

sujeito da ação extensionista, denotando, assim, avanços significativos em relação à noção de 

Extensão Universitária construída na década anterior (Nogueira, 2005). 

A Extensão Universitária, no Brasil, passou por várias ressignificações conceituais. 

De acordo com Nogueira (2005), no período de 1911 a 1968 a extensão se configurou como 

realização de cursos, conferências e prestação de serviços realizados como atividades 

desarticuladas do ensino e da pesquisa. De igual forma, não era considerado o saber popular, 

pois a comunidade era uma mera receptora.  

Segundo a autora, “a extensão praticada pelos estudantes universitários, no início da 

década de 60, é o primeiro aceno de mudança na sua concepção. É quando se veem ações 
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concretas na direção do compromisso com as classes populares, não de forma assistencial, 

mas com a intencionalidade de conscientizá-las sobre seus direitos” (Nogueira, 2005, p. 62). 

Essas ações, no entanto, foram reprimidas durante a Ditadura Militar e, por conseguinte, a 

União Nacional dos Estudantes (UNE) foi dissolvida. 

 Nogueira (2001) é de opinião que mesmo com o retrocesso imposto à extensão 

Universitária pelo governo militar, as ideias delineadas pelos estudantes, no início dos anos 

60, reapareceram e se consolidaram em discussões posteriores.  

Esta nova concepção de extensão comprometida com as classes populares, com a 

integralidade entre extensão, pesquisa e ensino reflete um significativo avanço na primeira 

Política de Extensão Universitária do Brasil, em 1975. Para Nogueira (2001), começou a ser 

considerada a relação entre ensino, pesquisa e extensão, ampliaram-se as formas de como a 

extensão poderia se processar, e expandiu-se o público alvo das ações extensionistas.  

Dentro desta perspectiva, seguiu-se a discussão sobre a extensão universitária por 

meio de do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras (FORPROEX), criado em 1987, dada a necessidade de institucionalização da 

extensão universitária. As discussões e reflexões do FORPROEX produziram/produzem uma 

série de documentos com diretrizes conceituais e políticas fundamentais para uma concepção 

de extensão dialógica, integradora e dialética, publicadas por meio de da Coleção Extensão 

Universitária – composta por seis documentos – e a Política Nacional de Extensão 

Universitária.  

A partir disso, a formação académica universitária pressupõe a indissociabilidade 

entre extensão, pesquisa e ensino, e a prática vem mostrando que, para se fazer extensão, é 

necessário pesquisar, e que durante o desenvolvimento da atividade extensionista se 

desencadeia um processo de ensino, o que garante a indissociabilidade e, consequentemente, 

uma formação mais humanística e integradora para os interlocutores nela envolvida. 

A extensão universitária no Brasil pode ser percebida a partir de três perspectivas: a 

assistencialista, a mercantilista e a social/académica (ver Quadro 7). O assistencialismo foi 

uma das primeiras formas de interação entre a universidade e a sociedade. Nesse modelo, não 

havia uma relação dialógica, pois servia para levar o conhecimento produzido dentro do 

espaço acadêmico para a população em geral. Entretanto, na sua concepção – 

social/académica – há possibilidade de a universidade realizar o seu compromisso com a 

sociedade. Já a mercantilista é realizada por meio de da prestação de serviços, como forma de 

captação de recursos externos, na sua maioria, proveniente do setor empresarial (Jezine, 

2004). A concepção da extensão universitária influenciou na formulação do conceito de 
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extensão universitária elaborado pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras - FORPROEX. 

Quadro 7- Conceções de extensão universitária 

CONCEPÇÕES FUNÇÕES AÇÕES 

Assistencialista 

Universidade e Sociedade 
Transmissão de 

Conhecimentos Prestação de 
serviços 

Eventos 
Cursos 
Projetos 

Social/Académica 

Universidade e Sociedade 
Missão Social Ensino 

Pesquisa 
Interdisciplinaridade 

Programas 
Projetos 

Mercantilista 
Universidade e Sociedade 
Pesquisa Transmissão de 

conhecimentos 

Eventos 
Cursos 
Projetos 

Prestação de serviços 
Fonte: Adaptado de Jezine (2004) 

 

O reconhecimento legal das atividades extensionistas e a criação do Fórum Nacional 

de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX, 1987), em 

novembro de 1987, constituem marcos importantes, na medida em que propiciaram à 

comunidade académica as condições para redefinir a Extensão Universitária. 

Do I Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras resultou que: 

A extensão universitária é o processo educativo que articula o ensino e a 

pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e a 

sociedade. A extensão é uma via de mão dupla com trânsito assegurado à comunidade 

académica, que encontrará na sociedade a oportunidade da elaboração da práxis de um 

conhecimento académico. No retorno à universidade, docentes e discentes terão um 

aprendizado que submetido à reflexão teórica, seria acrescido àquele conhecimento.  

Este fluxo, que estabelece a troca de saberes sistematizados, académico e 

popular, terá como consequências a produção de conhecimento resultante do confronto com 

a realidade brasileira e regional, a democratização do conhecimento académico e a 

participação efetiva da comunidade na atuação da universidade. 

Além de instrumentalizadora desse processo dialético de teoria/prática, a 

Extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social 

(FORPROEX, 1987).  
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No entanto, após debate amplo e aberto, desenvolvido nos XXVII e XXVIII 

Encontros Nacionais, que tiveram lugar em 2009 e 2010, respetivamente, o FORPROEX, 

apresentou às universidades públicas e à sociedade o seguinte conceito de Extensão 

Universitária: "A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, 

científico e político que promove a interação transformadora entre Universidade e outros 

setores da sociedade" (FORPROEX, 2010). 

Assim, a Extensão Universitária é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, 

científico e político, por meio de do qual se promove uma interação que transforma não 

apenas a Universidade, mas, também, os setores sociais com que interage. Como previsto na 

Constituição de 1988, é, igualmente, uma prática académica que deve ser obrigatoriamente 

desenvolvida em conjunto com o Ensino e a Pesquisa, de modo a promover e garantir os 

valores democráticos da equidade e do desenvolvimento da sociedade, nas suas dimensões 

humana, ética, económica, cultura e social. De resto, a Constituição Brasileira de 1988, no seu 

art. 207, consagra a "indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão", e estabelece que 

"as atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder 

público" (art. 213, § 2º). 

O Plano Nacional de Extensão foi outra iniciativa importante no sentido da 

institucionalização da Extensão Universitária, elaborado e aprovado pelo FORPROEX, em 

1998 (apud Nogueira, 2005, p. 92). 

Outra iniciativa importante, no sentido da institucionalização da Extensão 

Universitária, foi o Plano Nacional de Extensão, elaborado e aprovado pelo FORPROEX, 

em 1998. Por meio desse plano, busca-se o seguinte: “1) a possibilidade de dar unidade 

nacional aos programas temáticas que já se desenvolvem em diferentes universidades 

brasileiras; 2) a garantia de recursos financeiros destinados à execução de Políticas Públicas 

correlatas (...); 3) o reconhecimento, pelo Poder Público, de que a Extensão Universitária 

não se coloca apenas como uma atividade académica, mas como uma conceção de 9 

Universidade Cidadã; 4) a viabilidade de interferir na solução dos grandes problemas 

sociais existentes no Pais. 

No início da década de 2000, após as regulamentações do FORPROEX, a extensão 

universitária tornou-se o instrumento de inter-relação da universidade com a sociedade, de 

oxigenação da própria universidade, de democratização do conhecimento académico, assim 

como de (re)produção desse conhecimento por meio da troca de saberes com as comunidades. 
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Historicamente podemos perceber, conforme quadro abaixo, a normatização e 

implementação da extensão universitária no Brasil, fortalecendo a extensão, tornando-a parte 

do pensar e do fazer quotidiano da vida académica. 

Quadro 8- Extensão Universitária - Histórico dos Normativos 

Ano Ato Normativo  

1931 
Decreto nº 19.851 - Estatuto da 

Universidade Brasileira 
Primeiro registro das práticas extensivas 

das universidades brasileiras 

1961 
Lei n° 4.024 - Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 
Finalidades: transmissão de conhecimento 

e assistência 

1987 
1º. Fórum Pró-Reitores de Ext. 

Univers. Públicas Diretrizes para extensão universitária 

1988 Constituição Brasileira 
Aprova o princípio da indissociabilidade:    

Ensino/Pesquisa/Extensão 

1996 
Lei n° 9.394 - Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 

Estabelece planos, programas e projetos de 
pesquisa científica, produção artística e 

atividades de extensão. 
 

A política nacional de extensão no Brasil é resultado do ajuste realizado pelas 

Instituições Públicas de Ensino Superior, reunidas no Fórum de Pró-Reitores de Extensão da 

Universidades Públicas Brasileiras – FORPROEX, criado em 1987. Esta política tem como 

documento de referência o Plano Nacional de Extensão Universitária, publicada em novembro 

de 1999 e atualizada pelo FORPROEX e pela SESu/Mec em 2000/2001.  

As diretrizes para a extensão universitária, definidas pelo Plano Nacional, e que 

devem estar presentes em todas as ações extensionistas podem ser expressas em cinco eixos, 

de acordo com Nogueira (2000):  

1) Impacto e transformação, que estabelece uma relação entre a Universidade e 

outros setores da sociedade, com vistas a uma atuação transformadora, dirigida para os 

interesses e as necessidades da maioria da população e implementadora de desenvolvimento 

regional e de políticas públicas, pela definição de questões prioritárias; pelo estudo dessas 

questões; pela formulação de soluções e pela declaração de compromisso pessoal e 

institucional pela ação para a efetiva mudança social. 

2) Interação dialógica desenvolvida por relações entre a Universidade e os setores 

sociais marcadas pelo diálogo, pela ação de mão-dupla, pela troca de saberes, pelo 
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rompimento com o discurso da hegemonia académica por uma aliança com movimentos 

sociais de superação de desigualdades e de exclusão. 

3) Interdisciplinaridade, caracterizada pela interação de modelos e conceitos 

complementares, de material analítico e metodologias, constituintes de consistência teórica e 

operacional que conduzam à interinstitucionalidade, construída na interação e na inter-relação 

de organizações, profissionais e pessoas. 

4) Indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, que reafirma a extensão como 

processo acadêmico, em que toda ação extensionista deverá vincular-se ao processo de 

formação de pessoas e de geração de conhecimento em que o aluno é o protagonista de sua 

formação técnica e cidadã, reconhecendo-se como agente da garantia de direitos e deveres, 

assumindo uma visão transformadora e uma postura criticamente comprometida. 

5) Impacto da extensão universitária na formação do Estudante, seja pela ampliação 

do conhecimento teórico e/ou metodológico, seja também pelo contato direto com as grandes 

questões contemporâneas. 

Um dos elementos fundamentais para a concretização da política nacional de 

extensão e para o cumprimento de suas diretrizes, especialmente aquelas referentes à 

flexibilização curricular, é a institucionalização da Extensão Universitária, realizada pela 

definição de uma política institucional de extensão, em que sejam claramente explícitos 

conceito, diretrizes, finalidades ou funções, instâncias institucionais de deliberação superior. 

A política será normalizada via instrumentos legais para a aprovação das ações, dos 

programas de bolsa para alunos, das formas de financiamento, da participação dos alunos, do 

aproveitamento curricular, da valorização do docente, das formas de participação da 

comunidade, dos docentes, dos discentes e dos demais funcionários nos processos decisórios 

sobre a extensão. 

A institucionalização das ações, seja qual for a modalidade privilegiada, constitui-se 

em estratégia de maior visibilidade e estimula estudantes, professores, colegiados de curso a 

reconhecer a importância da incorporação dessas ações nos projetos pedagógicos, iniciando 

um círculo virtuoso de oferta e demanda entre as áreas de ensino e extensão, cuja tendência 

será a expandir-se e envolver todas as interfaces da instituição.  

Como forma de consolidar o esforço de harmonização na classificação dos 

programas/projetos/atividades de extensão, o Plano Nacional 2000/2001, desdobrado em 

planos regionais e institucionais, substituiu os eixos temáticos definidos no Plano Nacional de 
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1999, adotando como áreas temáticas Comunicação, Cultura, Direitos Humanos, Educação, 

Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Trabalho. 

Esta classificação em áreas tem como finalidade uma sistematização que possa 

facilitar a execução de estudos e a elaboração de relatórios sobre a produção extensionista 

brasileira organizada segundo agrupamentos temáticos, bem como facilitar a articulação de 

indivíduos ou grupos que atuam na mesma área temática. 

Contudo, a extensão universitária apresenta um potencial, não só de sensibilização 

dos atores sociais e técnico administrativos para os problemas sociais, mas de produtora de 

conhecimento, contribuindo para a melhoria da capacidade técnica e teórica dos mesmos, num 

processo de implementação e avaliação, tornando-os capazes de apoiar os governos na 

elaboração de políticas públicas e habilitando-os, se for o caso, a ocupar cargos públicos.  

Apesar da extensão universitária brasileira estar regulamentada desde 1931, mediante 

o Decreto nº 19.851, de 11/4/1931, estabeleceu as bases do sistema universitário brasileiro. 

Contudo, não só no Brasil o processo de institucionalização da extensão universitária continua 

incompleto, como se viu no documento que convocava para o XI Congreso Iberoamericano 

de Extensión Universitaria, que ocorreu em Santa Fé, na Argentina, no ano 2011, que teve 

entre seus objetivos: “Institucionalización y reconocimiento académico de los diversos 

mecanismos y acciones con claro compromiso social que traduzcan su aporte efectivo en 

materia de inclusión y cohesión social tales como: programas y proyectos de extensión 

(sociales, culturales y productivos); programas de capacitación, formación laboral, 

actualización y perfeccionamiento; programas de vinculación tecnológica y de servicios; 

observatorios sociales y productivos territoriales; programas de formación dirigidos a la 

estudiantes, docentes y graduados; entre otros”. Essa efetiva incipiência institucional não 

impediu que a extensão universitária tivesse considerável papel na luta pela transformação 

social do Brasil no âmbito das lutas pelas reformas estruturais, que se deram nos anos 1950 

até 1964.  

Foi com Paulo Freire que a universidade brasileira descobriu e desenvolveu 

instrumentos que a aproximaram dos setores populares, tanto mediante a ação concreta de 

alfabetização, como mediante a elaboração de metodologias de interação entre o saber 

técnico-científico e as culturas populares, de que é exemplar manifestação o livro “Extensão 

ou Comunicação?”, em o educador discute as bases de uma comunicação efetiva entre o saber 

agrotécnico e os camponeses chilenos: 
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Conhecer, na dimensão humana, que aqui nos interessa, qualquer que seja o nível 

em que se dê, não é o ato por meio de do qual um sujeito, transformado em objeto, recebe 

dócil e passivamente, os conteúdos que outro lhe dá ou impõe. [...] O conhecimento, pelo 

contrário, exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo. Requer uma ação 

transformadora sobre a realidade. Demonstra uma busca constante. Implica em invenção e 

em reinvenção. Reclama a reflexão crítica de cada um sobre o ato mesmo de conhecer, pelo 

qual se reconhece conhecendo e, ao reconhecer-se assim, percebe o ‘como’ de seu conhecer 

e os condicionamentos a qual está submetido seu ato. [...] Conhecer é tarefa de sujeitos, não 

de objetos. E é como sujeito e somente enquanto sujeito, que o homem pode realmente 

conhecer (Freire, 2010, p. 27).  

Com efeito, a extensão universitária no Brasil, considerada em conjunto e numa 

perspectiva cronológica, pode ser vista como tendo três grandes etapas: I) a anterior a 1964, 

cuja centralidade foi dada pela campanha pela Escola Pública e pela aproximação com o 

movimento das Reformas de Base, a partir de obra e de prática de Paulo Freire; II) a etapa que 

vai de 1964 a 1985, polarizada pela emergência e demandas dos movimentos sociais urbanos; 

III) a terceira etapa, corresponde ao período pós-ditadura e se caracteriza pela emergência de 

três grandes novos elencos de demandas: 1) as decorrentes do avanço dos movimentos sociais 

urbanos e rurais; 2) as que expressam a emergência de novos sujeitos e direitos, que 

ampliaram o conceito de cidadania; 3) as demandas do setor produtivo nos campos da 

tecnologia e da prestação de serviços.  

É tarefa da extensão a promoção da interação dialógica, da abertura para alteridade, 

para a diversidade como condição para a autodeterminação, para a liberdade, para a 

emancipação. Cabe, então, compartilhar, dialogar, interagir, que são as referências dos 

princípios que regem a extensão universitária brasileira hoje: i) a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão; ii) a interação dialógica com a sociedade; iii) a inter e a 

transdisciplinaridade como princípios organizadores das ações de extensão; iv) a busca do 

maior impacto e da maior eficácia social das ações; v) a afirmação dos compromissos éticos e 

sociais da universidade.  

Tendo o mais visível de sua ação voltada para a relação dialógica com a sociedade, a 

extensão universitária tem também uma importante função interna na universidade, que é o 

fato de abrigar órgãos e desenvolver atividades que permitem a decisiva interligação entre a 

cultura científica e a cultura das humanidades, que é o papel decisivo de museus, espaços 

expositivos, teatros, galerias, bibliotecas, arquivos, centros de documentação, que são 

veículos indispensáveis de mediação entre os produtores de conhecimentos e bens simbólicos 
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e os destinatários dessas ações, sejam eles estudantes, sejam eles  os vários sujeitos externos à 

universidade, igualmente legítimos destinatários da ação universitária. Trata-se, 

essencialmente, de ver a extensão universitária como uma cultura, como uma prática, como 

um compromisso, indispensáveis à plena realização da universidade como instrumento 

emancipatório. 

2.4. A Extensão Universitária na UEPA 

O contexto da extensão universitária traz para a sociedade grande importância e 

contribuições, pois apresenta o contato dos académicos com o público em geral, onde as 

teorias aprendidas em sala de aula se concretizam. A extensão possui papel essencial, tanto na 

vida dos académicos, que colocam em prática tudo o que aprenderam em sala de aula, quanto 

na vida das pessoas que usufruem deste aprendizado. Torna-se muito mais gratificante para os 

que estão na condição do aprender, já que contribuem para um mundo melhor. A população 

recebe o aprendizado e é beneficiada no que se diz respeito ao desenvolvimento na vida de 

cada ser, provocando, assim, mudanças sociais (Rodrigues, et al., 2013). 

A extensão universitária na Universidade do Estado do Pará - UEPA, é coordenada 

pela Pró-Reitoria de Extensão – PROEX e legitimada pela Resolução nº. 1.366/06, que tem a 

sua estrutura, competências e funções definidas no Regimento Geral/UEPA (1994). No Título 

IV, Capítulo III e art. 54, pode ler-se que: “A Extensão tem por fim promover a articulação 

entre o ensino e a pesquisa, a universidade e a sociedade”. A definição do conceito de 

extensão está em articulação direta com as diretrizes definidas pelo Fórum Nacional de Pró-

Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras – FORPROEX (2012) nos 

aspetos relacionados com a interação dialógica Universidade versus Sociedade. 

A UEPA, por meio da sua Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), vem promovendo, 

cada vez mais, a articulação Universidade-Sociedade, cumprindo o papel essencial, tanto na 

vida dos académicos que colocam em prática tudo o que aprenderam em sala de aula, quanto 

na vida das pessoas que usufruem deste aprendizado. Isto significa dizer que a população do 

Estado do Pará recebe o aprendizado e é beneficiada com atendimentos em diversos 

segmentos como, na área de educação, saúde, tecnologia, arte/cultura, lazer etc., que levam à 

melhoria na qualidade de vida e ao desenvolvimento das pessoas provocando mudanças 

sociais. Portanto, trata-se também da efetivação do compromisso social da UEPA no que diz 

respeito às contribuições que vem trazendo para a sociedade (UEPA, 2016). 
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Os programas de extensão universitária na UEPA mostram a importância de sua 

existência na relação estabelecida entre instituição e sociedade. Acontecem por meio da 

aproximação e troca de conhecimentos e experiências entre professores, alunos e população, 

pela possibilidade de desenvolvimento de processos de ensino-aprendizagem, a partir de 

práticas quotidianas, juntamente com o ensino e pesquisa e, especialmente, pelo fato de 

propiciar o confronto da teoria com o mundo real de necessidade e desejos. Definem e 

possibilitam a apreensão dos conteúdos absorvidos entre professor e aluno e beneficiam-se 

com isso a partir do momento em que há o contato com o mundo real. 

A UEPA vem, ao longo de sua história, apoiando programas e projetos 

extensionistas, inclusive com a concessão de bolsas, para a execução de ações junto às 

comunidades, atendendo as seguintes áreas: Ações de Extensão na Comunidade, 

Popularização da Ciência e Empreendedorismo, Programas e Projetos nas áreas da Educação, 

Saúde, Tecnologia, Sustentabilidade e Meio Ambiente, Arte e Cultura, Desporto e Lazer.  

Nesse contexto, as atividades de extensão na UEPA buscam a valorização da 

autonomia do estudante, pela adoção das metodologias ativas de ensino-aprendizagem como 

uma nova concepção educativa, na qual o aluno é responsável pelo seu aprendizado, 

tornando-se nítido o conjunto de habilidades desenvolvidas pelos estudantes, como 

atualização constante dos conteúdos, maior criatividade para as decisões profissionais e 

incentivos às pesquisas. Elas resultam, ainda, na melhoria das habilidades de comunicação e 

de interação/colaboração em equipe, interação esta que também beneficia o aprendizado e o 

desenvolvimento da criticidade e habilidade em conseguir informações confiáveis sobre os 

mais variados temas de sua área de forma independente e na relação com seus colegas, 

professores e pessoas da comunidade, fortalecendo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão. 

Nos Quadros 9, 10, 11, 12 e 13 e nos Gráficos 1, 2, 3, 4 e 5, são apresentados dados 

quantitativos das ações extencionistas realizadas pela UEPA, no período compreendido entre 

2013 e 2016, o que demonstra a relação da Universidade com a comunidade, fortalecida pela 

Extensão Universitária, ao proporcionar diálogo entre as partes e ao possibilitar o 

desenvolvimento de ações sócio-educativas que dão prioridade a acabar com as condições de 

desigualdade e exclusão ainda existentes. E, na medida em que socializa e disponibiliza 

conhecimento, a Extensão Universitária exerce e efetiva um compromisso de melhorar a 

qualidade de vida dos cidadãos (Silva, 2011).  
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Quadro 9– Programa UEPA nas Comunidades – 2013-2016 
 

UEPA NAS COMUNIDADES 

ANO MUNICÍPIOS Nº DE 
AÇÕES 

PESSOAS 
ENVOLVIDAS 

Nº DE 
ATENDIMENTOS 

CURSOS 
ENVOLVIDOS 

2013 BELÉM/BUJARU 2 65 767 MEDICINA/ENFERMAGEM/EDUCAÇÃO/ 
FÍSICA/MÚSICA/PEDAGOGIA 

2014 BELÉM/BUJARU/BARCARENA/ILHA DE 
VÁRZEA 5 228 5.010 

MEDICINA/ENFERMAGEM/EDUCAÇÃO/ 
FÍSICA/MÚSICA/PEDAGOGIA/FISIOTERAPIA/ 
CIÊNCIAS NATURAIS/LETRAS/TECNOLOGIA 

DE ALIMENTOS/ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 

2015 BELÉM/MURININ/BUJARU/CURRALINHO/ 
BARCARENA/ANANINDEUA 10 666 12.945 

MEDICINA/ENFERMAGEM/EDUCAÇÃO/ 
FÍSICA/MÚSICA/PEDAGOGIA/FISIOTERAPIA/ 
CIÊNCIAS NATURAIS/LETRAS/TECNOLOGIA 

DE ALIMENTOS/ENGENHARIA 
AMBIENTAL/MATEMÁTICA 

2016 BELÉM/BUJARU 6 237 5.543 
MEDICINA/ENFERMAGEM/EDUCAÇÃO/ 

FÍSICA/MÚSICA/PEDAGOGIA/FISIOTERAPIA/ 
CIÊNCIAS NATURAIS 

TOTAL 
23 1.196 24.465 12 

Fonte: PROEX/UEPA, 2016 
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Gráfico 1– Programa UEPA nas Comunidades de 2013 a 2016 

 
Fonte: PROEX/UEPA, 2016 

Quadro 10– Campus Avançado – 2013-2016 

ANO PROJETOS 
APROVADOS 

BOLSISTAS PÚBLICO 
ATENDIDO 

2013 45 135 8.839 
2014 48 144 3.026 
2015 20 60 1.448 
2016 17 51 2.166 

TOTAL 130 390 15.479 
Fonte: PROEX/UEPA, 2016 

Gráfico 2– Campus Avançado. 2013 – 2016 

 
Fonte: PROEX/UEPA, 2016
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Quadro 11– Núcleo de Arte e Cultura – 2013-2016 

ANO PROJETOS MUNICÍPIOS 
PÚBLICO 

ATENDIDO 

2013 10 2 6.255 

2014 10 2 7.480 

2015 7 2 4.510 

2016 10 4 7.476 

TOTAL 25.721 
Fonte: PROEX/UEPA, 2016 

Gráfico 3– Núcleo de Arte e Cultura – 2013-2016 

 
Fonte: PROEX/UEPA, 2016 

Quadro 12– Cineclube – 2013-2016 

ANO EXIBIÇÕES VOLUNTÁRIOS PÚBLICO ATENDIDO 

2013 2 10 32 

2014 8 78 254 

2015 5 66 376 

2016 17 180 708 

TOTAL 32 334 1.370 
Fonte: PROEX/UEPA, 2016 
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Gráfico 4– Núcleo de Arte e Cultura – 2013-2016 

 
Fonte: PROEX/UEPA, 2016 

Quadro 13– Núcleo de Desporto – 2013-2016 

ANO ATIVIDADES 
ALUNOS 

ATENDIDOS 

2013 12 895 

2014 8 620 

2015 9 513 

2016 7 553 

TOTAL 36 2.582 
Fonte: PROEX/UEPA, 2016 

Gráfico 5– Núcleo do Desporto. 2013 – 2016 

 
Fonte: PROEX/UEPA, 2016 
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Para demonstrar a concretização das ações realizadas, destaca-se que foi o Programa 

“UEPA nas Comunidades”, cujo objetivo é promover ações de caráter social e educativa 

atendendo a população com serviços básicos e diretos tais como, atenção básica à saúde da 

criança por meio de consultas pediátricas e clínica geral, avaliação física e nutricional, 

programa HIPERDIA com verificação de glicemia e pressão arterial, oficina de educação em 

saúde, as quais desenvolvem atividades em torno da prevenção às DST/AIDS, prevenção de 

gravidez na adolescência, educação ambiental, saúde da família, exame do PCCU, 

sexualidade e reeducação postural, além de oferecer oficinas de reaproveitamento de garrafas 

PET, atividades de brinquedoteca, musicalização, desenho, oficina do observatório Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente. São ações desenvolvidas pelos Centros e Campi da 

UEPA numa missão integrada, que oferece as populações serviços essenciais de Saúde, 

Tecnologia, Educação, Lazer, Informação, Assistência Social e Cidadania. 

Calipo (2009, p.4) defende que “[...] [os] projetos de extensão universitária crítica 

facilitam uma aprendizagem de saberes recíprocos e devem agregar integrantes da 

universidade e da comunidade popular, sob uma linha horizontal do conhecimento [...]”. 

Sobre essa análise, o autor nos mostra que a extensão universitária deve se agregar a 

comunidade de forma prática e evolutiva a fim de expor os conhecimentos aprendidos durante 

a vida académica. 
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CAPITULO 3. METODOLOGIA: DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE PESQUISA 

Neste capítulo descreve-se o processo metodológico utilizado para desenvolvimento 

do estudo científico, destacando-se abordagem, enfoque e tipo de estudo; sujeitos e demais 

fontes da pesquisa; contexto da pesquisa; categorias de análise; produção de dados.  

3.1. Abordagem, Enfoque e Tipologia do Estudo 

Este estudo adotou a abordagem qualitativa, uma vez que foi desenvolvido numa 

situação social descrita por meio de um plano aberto, flexível, dando ênfase à realidade, de 

forma complexa e contextualizada. Bogdan & Biklen (1994, p.77) destacam alguns dos 

princípios éticos que norteiam a pesquisa qualitativa: 

• As identidades dos sujeitos devem ser protegidas, para que a informação que o 

investigador recolhe não possa causar-lhes qualquer tipo de transtorno ou prejuízo. (.....) O 

investigador não deve revelar a terceiros informações sobre os seus sujeitos e deve ter 

particular cuidado para que a informação que partilha no local da investigação não venha a 

ser utilizada de forma política ou pessoal. 

• Os sujeitos devem ser tratados respeitosamente de modo obter a sua cooperação na 

investigação. Os investigadores não devem mentir aos sujeitos nem registrar conversas ou 

imagens com gravadores escondidos. 

• Ao negociar a autorização para efetuar um estudo o investigador deve ser claro e explícito 

com todos os intervenientes relativamente aos termos do acordo e deve respeitá-lo até a 

conclusão do estudo. 

• Seja autêntico quando escrever os resultados. Ainda que as conclusões a que chegar 

possam, por razões ideológicas, não lhe agradar, e se possam verificar pressões por parte de 

terceiros para apresentar alguns resultados que os dados não contemplam, a característica 

mais importante de um investigador deve ser a sua devoção e fidelidade aos dados que 

obtém. 

A abordagem qualitativa procura satisfazer algumas proposições; como refere 

Chizzotti (2015, p. 85): 

1- O conhecimento conduz a uma ação, e a pesquisa pode ser uma oportunidade de formar 

os pesquisadores a fim de que transformem os problemas que enfrentam; 

2- Os pesquisadores têm uma capacidade potencial de identificar suas necessidades, 

formular seus problemas e organizar sua ação; 

3- A eficiência desse processo de decisão depende da participação ativa dos envolvidos na 

descoberta de suas necessidades e na organização adequada dos meios para modificar as 

situações consideradas insatisfatórias. 



 

74 
 

Desse modo, foram adotados os procedimentos da abordagem qualitativa, cujas 

características são marcadas pela descrição e análise dos significados que os sujeitos 

investigados dão para os atos, factos e fenómenos que estão sendo estudados e trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. Corresponde a um 

espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenómenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis, embora possa trabalhar com dados quantitativos 

(Poupart, et al., 2012). 

A pesquisa qualitativa preocupa-se com os indivíduos e seus ambientes em suas 

complexidades, não havendo limites ou controle impostos pelo pesquisador. Desse modo, 

baseia-se na premissa de que os conhecimentos sobre os indivíduos só são possíveis com a 

descrição da experiência humana, tal como ela é vivida e tal como ela é definida por seus 

próprios atores (Polit & Beck, 2011).  

Uma investigação que dê prioridade à informação do sujeito exige uma aproximação 

do pesquisador com os pesquisados para que se estabeleça um contato, uma relação de 

confiança. Essa modalidade de pesquisa tem no ambiente a fonte direta dos dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento. É caracterizada pela obtenção de dados 

descritivos, no contato direto do pesquisador com a situação estudada, valorizando-se mais o 

processo que o produto, preocupando-se em retratar a perspectiva dos participantes, isto é o 

significado que eles atribuem às coisas e à vida. Dessa forma, são percebidos como as pessoas 

mais importantes no processo.  

O enfoque desta pesquisa foi o crítico-dialético, que permite pensar numa sociedade 

em constante transformação, pois, segundo Teixeira (2010, p. 128) “o enfoque crítico-

dialético considera a ação como a categoria epistemológica fundamental para a explicação 

científica”. Este enfoque caracteriza-se pelo movimento do pensamento, por meio da 

materialidade histórica da vida dos seres humanos em sociedade, ou seja, trata-se de descobrir 

as leis fundamentais que definem a forma organizativa dos seres humanos durante a história 

da humanidade. 

O tipo de estudo privilegiado foi o estudo de caso, nesta investigação, os projetos de 

extensão universitária do CCSE/UEPA desenvolvidos na área de exclusão social da Vila da 

Barca, em Belém-PA-Brasil.  

Segundo Goode & Hatt (1968, p.67): "O caso se destaca por constituir numa unidade 

dentro de um sistema mais amplo. O interesse, portanto, incide naquilo que ele tenha de 
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único, de particular, mesmo que posteriormente venham a ficar evidentes certas semelhanças 

com outros casos ou situações".  

O estudo de caso é um termo geral para designar uma gama de pesquisas que buscam 

a coleta e registro sistemático de dados, de um caso especifico ou de múltiplos casos. O 

desenvolvimento do estudo de caso passa por três etapas: “a) a seleção e delimitação do caso, 

b) o trabalho de campo e c) a organização e redação do relatório. A seleção e delimitação do 

caso são fundamentais para a pesquisa, o caso precisa apresentar relevância justificada para se 

caracterizar em um caso de investigação” (Chizzotti, 2015, p. 103). 

Nisbet & Watt (apud Lüdke & André, 2013, p. 21) apresentam o desenvolvimento do 

estudo de caso em três fases: “a primeira fase é aberta e exploratória, a segunda mais 

sistemática em termos de coleta de dados e a terceira constituindo na análise e interpretação 

sistemática dos dados na elaboração do relatório”.  

O estudo foi feito em contacto direto com os sujeitos da pesquisa, confirmando a 

importância da pesquisa no quotidiano de uma prática. Esta interação e troca de experiências 

valoriza o trabalho do professor investigador e dos sujeitos, que de fonte de informação são 

considerados veículos de conhecimentos e agentes de transformação. 

3.2. Das Fontes e Sujeitos da Pesquisa 

As fontes biliográficas da pesquisa foram utilizadas para o aprofundamento de 

conceitos como: gestão, administração pública, planeamento estratégico, gestão democrático-

participativa, extensão universitária; foram consultados autores como, entre outros: Ansoff 

(2011); Balfour (1915); Barroso (1995); Chiavenato & Sapiro (2016); Colombo (2012); Di 

Pietro (2016); Freire (2010); Ginter & White (1982); Hora (2016); Lima (2014); Paula 

(2013); Paro (2012); Teodoro (2012). 

As fontes documentais da pesquisa foram: relatórios dos projetos de extensão, 

estatuto e regimento geral da UEPA, recortes de jornais de notícias sobre os projetos de 

extensão, projetos pedagógicos dos cursos de Matemática, Pedagogica, Ciências, Letras e 

Música, Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Plano Estratégico Situacional (PES), 

plano de extensão da UEPA 2006, Política Nacional de Extensão Universitária-FORPROEX 

(2016). Levaram-se em consideração 20 projetos do CCSE/UEPA aprovados no edital n° 

053/2006-Extensão, desenvolvidos na área de exclusão social Vila da Barca.  

As fontes orais da pesquisa foram: a) 05 gestores da UEPA – 1 Reitor, 1 Pró-Reitor 

de Extensão, 1 Diretor do CCSE/UEPA, 2 Coordenadores do Núcleo de Educação Científica, 
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Ambiental e Práticas Sociais (NECAPS) e do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão 

(NETRILHAS); b) 10 docentes: 5 professores participantes dos projetos e 5 coordenadores de 

projetos do CCSE/UEPA; c) 14 estudantes participantes dos projetos, 07 bolsistas e 07 

voluntários.  

Foram tidos em consideração a disponibilidade e o interesse dos sujeitos em 

contribuir para a elucidação do problema proposto na pesquisa e a inserção nos projetos do 

CCSE/UEPA desenvolvidos em Vila da Barca. 

Os gestores foram codificados como Gestor; os docentes professores e 

coordenadores foram codificados como Ponte, símbolo da mediação/ligação entre um e outro 

lugar/sujeito; os estudantes foram codificados como Académico, termo de origem latina que 

significa "academicus", relativo a academia ou a que a ela pertence (Quadro 14). 

 
Quadro 14– Sujeitos da Pesquisa 

Categoria N Código 

Gestores 05 Gestor 

Docentes Professores e Coordenadores de 

Projeto 
10 Ponte 

Académicos 14 Académico 

3.3. Contexto da Pesquisa 

A Universidade do Estado do Pará -UEPA, localizada no bairro do Telégrafo, na 

cidade de Belém/Pará, Brasil, tem grande importância no processo de implementação dos 

projetos de extensão, principalmente no que diz respeito à gestão das práticas e à utilização 

deste recurso como ferramenta, na implementação da política educativa.  

Está inserida numa zona de prédios residenciais, lojas, bancos, supermercados, 

postos de saúde e uma feira livre. Na área social, conta com igrejas, centros comunitários, 

agremiações carnavalescas, casas de espetáculo, delegacia, um número elevado de escolas 

particulares e públicas, trabalhadores do mercado informal e diversas linhas de ônibus.  

A Pró-Reitoria de Extensão da UEPA–PROEX tem como finalidade a articulação e 

coordenação das atividades de extensão universitária dos diversos setores da instituição, 

apoiando programas, projetos, atividades e publicações de extensão, visando desenvolver a 

participação de professores e alunos em atividades de extensão a serem desenvolvidos durante 

o ano.  
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Os projetos são financiados com recursos próprios da UEPA, e se destinam a 

fomentar uma maior integração da instituição com a comunidade externa, com o apoio na 

criação de projetos e cursos. É responsável, também, pelo estabelecimento de políticas de 

auxílio ao desenvolvimento das pesquisas. 

3.4. Produção de Dados  

Os dados foram recolhidos no período compreendido entre agosto de 2007 e julho de 

2016. A abordagem qualitativa privilegiada nesta investigação justifica-se por sua finalidade 

de analisar o processo de gestão dos projetos de extensão do Centro de Ciências Sociais e 

Educação da Universidade do Estado do Pará – CCSE/UEPA, desenvolvidos na área de 

exclusão social Vila da Barca, Belém, Pará, Brasil, a partir da percepção dos sujeitos 

envolvidos na atividade.  

O caráter qualitativo da pesquisa concretiza-se ainda pelo fato de que serão os 

sujeitos participantes que irão se manifestar sobre o significado dos atos, fatos e fenómenos 

da temática estudada.  

Na compreensão de que a abordagem qualitativa é a mais adequada para o alcance 

dos objetivos definidos nesta investigação, são adotados os seguintes procedimentos 

metodológicos, orientados por seus objetivos específicos:  

1) Pesquisa bibliográfica que, segundo Gil (2009), se caracteriza pelo 

desenvolvimento com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e 

artigos científicos. Para o autor, a principal vantagem desse tipo de pesquisa reside no fato de 

permitir ao investigador a cobertura de uma gama maior de fenómenos do que aquela que 

poderia pesquisar diretamente. 

 Essa vantagem é particularmente importante quando o problema de pesquisa requer 

dados que estão dispersos no tempo e no espaço relacionado ao objeto de estudo.  

A pesquisa bibliográfica é o início da construção de um objeto de estudo. Por meio 

de uma revisão bibliográfica desse objeto teremos um auxilio nas escolhas de métodos mais 

apropriados para o desenvolvimento desse estudo. A pesquisa bibliográfica, como outras 

etapas do processo de investigação, tem suas regras para a aplicação. O uso destas é um dos 

objetivos do trabalho. Assim, este tipo de pesquisa é uma das etapas mais importante na 

estruturação de um trabalho; 

2) Análise documental que, de acordo com Chizzotti (2015), procura responder às 

necessidades objetivas da investigação, além de reunir os conhecimentos já produzidos e 
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proceder à escolha dos instrumentos necessários para o estudo de um problema. É também 

muito utilizada na pesquisa em ciências sociais e humanas, sendo indispensável, porque a 

maior parte das fontes escritas – ou não – são quase sempre a base do trabalho de 

investigação. 

Todavia, hoje, este é encarado como o delineamento mais apropriado e adequado 

para a investigação de um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto real, onde os 

limites sobre o fenômeno e o contexto não são claramente percebíveis (Yin, 2001). 

3) Entrevista semiestruturada que, segundo Triviños (2009, p. 146) tem como 

característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se 

relacionam ao tema da pesquisa e tais questionamentos dão frutos a novas hipóteses surgidas 

a partir das respostas dos informantes e não admite visões isoladas, parcelares, ou estanques e 

desenvolve-se em interação dinâmica, retroalimentando-se e reformulando-se continuamente.  

Apesar de o entrevistador poder ter as perguntas previamente preparadas, a maioria 

das perguntas previamente preparadas, a maioria das perguntas gera-se à medida que a 

entrevista vai sendo realizada, que permite quer ao entrevistador, quer ao entrevistado 

flexibilidade para aprofundar ou confirmar as informações. Este procedimento atende ao 

objetivo de descrever o processo de gestão os projetos de extensão da UEPA/CCSE, 

realizados na Vila da Barca – Belém-PA, a partir da percepção dos sujeitos envolvidos nas 

ações. 

Os depoimentos dos sujeitos durante as entrevistas foram registados e gravados, 

facilitando a conversação de maneira informa e descontraída, de acordo com um roteiro – 

guia, constituído por perguntas abertas (Apêndice A). Deu-se particular importância à gestão 

dos projetos, desde o início da sua implementação.  

As entrevistas foram realizadas nas dependências da UEPA e também no local de 

atuação dos projetos. Os sujeitos foram informados previamente acerca dos objetivos das 

entrevistas, tendo-lhes sido garantido anonimato e sigilo relativamente ao conteúdo dos seus 

depoimentos.  
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3.5. Análise de Dados  

A análise dos dados foi realizada com base na técnica de análise de conteúdo, que, 

segundo Triviños (2009), pode servir de auxiliar em estudos e pesquisas de maior 

profundidade e complexidade”. Para Bardin (2011, p. 38) é: "[...] um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens para obter indicadores que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/receção destas mensagens".  

Pode-se por assim dizer que o método de análise de conteúdo é balizado por duas 

fronteiras: de um lado a fronteira da lingüística tradicional e do outro o território da 

interpretação do sentido das palavras (hermenêutica).  

Na fronteira do domínio da lingüística tradicional, a análise de conteúdo abarca os 

métodos lógicos estéticos, em que se procura os aspectos formais típicos do autor ou texto. 

Nesse território, o estudo dos efeitos do sentido, da retórica (estilo formal), da língua e da 

palavra, invariavelmente evolui, na lingüística moderna, para a “análise de discurso”.  

Sob a fronteira da hermenêutica, os métodos são puramente semânticos, 

subdividindo-se em métodos psicológico-semânticos, que pesquisam as conotações que 

formam o campo semântico de uma imagem ou de um enunciado, e em métodos semânticos 

estruturais, que se aplicam a universos psico-semânticos ou sóciosemânticos mais ampliados.  

No centro, localiza-se o grupo de métodos lógico-semânticos, lógicos, pois se o 

alcance da análise de conteúdo é de um classificador, assim sendo, a classificação é lógica, 

segue parâmetros mais ou menos definidos e o analista se vale de definições, que são 

problemas da lógica. 

Foram, então, seguidas as fases definidas pela técnica: a) leitura para identificação e 

classificação dos temas-conceitos emergentes; b) codificação das unidades de texto 

representativas dos temas-conceitos emergentes; c) categorização. Trata-se de mecanismos 

necessários à análise de conteúdo.  

Da análise emergiram as categorias: 1)Competências do Gestor; 2) Princípios da 

Gestão; 3) Objetivos dos Projetos; 4) Desenvolvimento e Atores Sociais; 5) Conexão de 

Saberes; 6) Práticas Educativas. As 6 categorias respondem aos objetivos específicos da 

seguinte forma: categorias 1 e 2 ao objetivo 1, categoria 3 ao objetivo 2, categorias 4, 5 e 6 ao 

objetivo 3. 
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O texto final, sob a forma de relatório, visa responder às questões, concretizar os 

objetivos e comprovar a tese de partida. Como defendem Laville & Dionne (1999, p. 11), o 

desafio é: "chegar a possíveis explicações ou soluções para um problema pode significar não 

apenas aquisição de novos conhecimentos, mas, também, favorecer uma determinada 

intervenção. Um problema é sempre uma falta de conhecimento”. 
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CAPITULO 4. MODELO DE GESTÃO DE PROJETOS DE EXTENSÃO DO 

CCSE/UEPA – EM DESTAQUE AS FONTES DOCUMENTAIS  

Neste capítulo, faz-se uma síntese da história da UEPA, de modo a contextualizar a 

universidade e sua relevância académica no Estado do Pará, caracterizando o modelo de 

gestão dos projetos de extensão, seus princípios, áreas de atuação, programas e projetos. 

Destaca-se que, ao tratar dos projetos de extensão da UEPA, optou-se por apresentar, 

seletivamente, aqueles realizados no ano de 2016, de modo a garantir o caráter de atualidade 

das ações desenvolvidas, que representam a história em movimento da atividade extensionista 

da UEPA, desde a sua regulamentação. 

São apresentados ainda, neste capítulo, projetos de extensão que, por sua relevância 

académico-social, são destaque na UEPA e na sociedade paraense. 

O capítulo trata também da relação do Programa de Extensão da Universidade do 

Estado do Pará com o Programa de Extensão Universitária Nacional, indicando a signicativa 

performance da UEPA, na aprovação de projetos para financiamento. 

Finalmente, é apresentada a consolidação da gestão da extensão universitária da 

UEPA, sua regulamentação e sua opção pelo planeamento estratégico. 

4.1. História da Universidade do Estado do Pará 

As referências à história do Ensino Superior no Estado do Pará têm origem na 

segunda metade do século XIX e à influência jesuítica; inicialmente, desenvolveu-se a um 

ritmo lento, até a década de 1930, tendo, a partir daí, o processo sido mais acelerado. 

A criação do Ensino Superior no Estado do Pará obedeceu a diversos aspetos comuns 

ao resto do país, com características marcantes de criação de Escolas e Faculdades isoladas, 

que formavam profissionais para satisfazer um determinado mercado de trabalho. Assim, 

tardiamente, na década de 1940, o Ensino Superior Estadual iniciou com a Escola de 

Enfermagem do Pará, na cidade de Belém, criada pelo Decreto nº 174 de 10 de novembro de 

1944 e reconhecida pelo Decreto Federal no 26.926 de 21 de julho de 1949, sob a tutela do 

Departamento Estadual de Saúde.  

A Fundação Educacional do Estado do Pará – FEP foi implantada em 1961; dotada 

de autonomia didática, administrativa e financeira, estava vinculada à Secretaria Estadual de 

Educação do Pará e passou a ser o órgão responsável pela política de Ensino dos 2o e 3o 

graus, no Estado. Entretanto, a Escola de Enfermagem do Pará só foi incorporada na FEP no 
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ano de 1966, com a denominação de Escola de Enfermagem “Magalhães Barata”, tornando, 

assim, esta FEP, de facto e de direito, na Entidade Mantenedora do Ensino Superior Estadual. 

A expansão do Ensino Superior, na rede Estadual, ocorreu na década de 1970, com a 

criação da Escola Superior de Educação Física, reconhecida pelo Decreto no 78.610 de 21 de 

novembro de 1976, e da Faculdade de Medicina do Pará, instituída pelo Decreto no 78.525 de 

30 de setembro de 1976. Em 1983, foi criada a Faculdade Estadual de Educação – FAED, 

com o Curso de Pedagogia, iniciando, no âmbito da esfera estadual, a formação superior para 

professores do ensino médio, reconhecida pela Portaria Ministerial no 148, de 04 de julho de 

1991. Neste mesmo ano, na Faculdade de Medicina do Pará, foram implantados dois novos 

Cursos de Graduação na área da saúde: Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Em 1986, a 

FAED criou as Licenciaturas em Matemática e Educação Artística – Habilitação em 

Educação Musical.  

Em 1989, foi criado o Instituto Superior de Educação Básica – ISEP, vinculado, 

inicialmente, à Secretaria Estadual de Educação, com o Curso de Formação de Professores do 

Pré-Escolar e 1a a 4a séries do Ensino Fundamental, passando a fazer parte, em 1992, da 

estrutura da FEP. 

A década de 1990 é marcada pela primeira experiência de interiorização do Ensino 

Superior, sob a responsabilidade do poder estadual, no município de Conceição do Araguaia, 

onde passa a funcionar uma extensão do Curso de Pedagogia da Capital, constituindo, assim, 

o Pólo de Conceição do Araguaia. Concomitantemente, nos municípios de Altamira, 

Paragominas e Marabá, além de Conceição do Araguaia, são implantadas as extensões dos 

cursos mais antigos, Enfermagem e Educação Física, integrando o Sistema denominado 

Modular. É o início da tomada de consciência da importância da Universidade no interior do 

Estado.  

A Universidade do Estado do Pará – UEPA, nasce, portanto, da fusão e experiência 

das Escolas e Faculdades Estaduais isoladas já referidas. Criada pela Lei estadual no 5.747 de 

18 de maio de 1993, com sede e fórum na cidade de Belém, capital do Estado do Pará, foi 

autorizada a funcionar por Decreto Presidencial datado de abril de 1994.  

Estatutariamente, caracteriza-se como uma instituição organizada em autarquia de 

regime especial e estrutura multi-campi, gozando de autonomia didática, científica, 

administrativa, disciplinar e de gestão financeira e patrimonial. É administrada por um órgão 

central, a Reitoria, e órgãos setoriais, como Centros, Núcleos, Cursos e Departamentos. Essa 
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estrutura organizacional, de que os colegiados são órgãos máximos, traduz o tradicionalismo 

típico do Ensino Superior brasileiro ao adotar modelos únicos, independentemente das 

características locais ou regionais. 

Em 1996 e 1997, dando continuidade às atividades do Projeto de Avaliação 

Institucional, implantado em 1994, a UEPA assume, enquanto instituição, os seguintes 

princípios: 

• Promover e participar da modernização e desenvolvimento do Pará, em busca de 

mudanças na base produtiva e de verticalização do seu processamento; 

• Dinamizar a formação de agentes para todos os níveis de procura do novo ciclo de 

desenvolvimento, dotados de conhecimento, profissionalismo e solidariedade; 

• Constituir-se numa Universidade pública, gratuita e de qualidade, adequada ao 

processo regional, como centro de identidade estadual em pesquisa, ensino, extensão e 

cidadania; 

• Promover as suas ações, tanto na capital como no interior, criando e expandindo 

cursos de graduação e pós-graduação e desenvolvendo políticas de extensão e pesquisa. 

No seu Plano de Ação para 1998, define, como meta, a valorização do professor, 

instituindo o Plano de Cargos e Salários (2 de julho de 1998) e intensificando o Programa de 

Capacitação de Docentes. Nesse mesmo ano, é implantado o Centro de Ciências Naturais e de 

Tecnologia, com o primeiro Curso de Engenharia de Produção da região Norte. 

A partir de 1999, com a nova estrutura organizacional do Estado, a Universidade fica 

vinculada à Secretaria de Promoção Social – SEPROS, mantendo-se até hoje. 

O desenvolvimento do Projeto de Avaliação Institucional, em especial a avaliação 

externa dos Cursos de Graduação e da autoavaliação da Instituição, possibilitou uma análise 

reflexiva acerca das suas ações, que se refletiu na reformulação dos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos e no Planeamento Institucional. 

Como estratégia de consolidação das políticas institucionais, em 2005, durante a 

realização do V Encontro da Administração Superior, a UEPA iniciou o processo de 

Planeamento Estratégico - PES, pelo qual foi redefinida sua Missão, e definidos a Visão de 

Futuro e os Objetivos Estratégicos. A partir daí, a comunidade académica, representada pelos 
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seus diversos segmentos, com datas previamente estabelecidas, participou das etapas de 

construção do PES da UEPA, estabelecendo os valores institucionais. 

Nesse sentido, em 2005, a UEPA aderiu ao Programa de Qualidade no Serviço 

Público, desenvolvido pelo Governo do Estado do Pará para apoiar as organizações públicas 

estaduais e municipais do Estado, no processo de transformação gerencial, com ênfase na 

produção de resultados positivos para a sociedade. A expectativa é de que essas iniciativas 

possam, a médio e longo prazo, ter um impacto positivo e contribuir para que esta IES se 

consolide como Universidade, transformando-se numa referência científico-cultural de 

ensino, pesquisa e extensão, em nível nacional. 

A Universidade encontra-se presente nas seis mesorregiões geopolíticas do Estado do 

Pará, em 50 municípios, por intermédio dos seus Núcleos Académicos permanentes. Está 

inserida, também, em outros municípios, por meio de de Convénios com as Prefeituras e um 

Consórcio com a Secretaria Executiva de Educação do Estado – SEDUC, oferecendo cursos 

de formação de professores para o ensino fundamental e médio. 
 

 

 
Figura 1- As Mesorregiões do Estado do Pará 

Fonte: Secretaria da PROEX/UEPA 

A Universidade tem uma relevância no cenário macro organizacional do Estado, 

expressa pelo número crescente de mestres e doutores entre o seu corpo docente. Com efeito, 

dos 60 licenciados com que arrancou, em 1995, passou para 315, em 2006, e para os atuais 

(março de 2015) 690, dos quais, 252 são doutores ou acima e 438 mestres. Regista uma 
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grande procura pelo seu Vestibular, contando, em 1995, com 8.126 candidatos, em 2006, com 

26.736 inscritos, e, atualmente (2015), com 95.801 inscritos. 

 
Tabela 1- Docentes Titulados - Período 2008 e 2015 

 
Doutor 

(ou acima) 
Mestre Especialistas Total 

123 391 161 675 

252 438 198 888 

 

Gráfico 6- Docentes Titulados - Período 2008 e 2015 
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Fonte: Relatório Académico e Social de Gestão 2008-2013 e UEPA em Números 

 

A UEPA foi a primeira Instituição de Ensino Superior, na região Norte, a instituir 

uma modalidade de processo seletivo voltado para a democratização do acesso da escola 

pública ao Ensino Superior, por meio de do Programa de Ingresso Seriado – PRISE (1997).  
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Figura 2- A UEPA em números 

Fonte: Secretaria da PROEX/UEPA, dados atualizados até março/2015. 
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A Universidade do Estado do Pará constitui-se, assim, como uma instituição inserida 

na contemporaneidade, vivendo a sua especificidade regional, mas pautando o seu projeto 

académico pelos avanços do saber universal. Em termos normativos, rege-se pelo Estatuto e 

Regimento Geral, aprovado pelo Conselho Superior Universitário – CONSUN, por meio de 

da Resolução no 374/2000, em conformidade com a Lei nº 9394/1996, que estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e situações supervenientes. A sua inserção no 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CNP, com uma oferta de 15 

bolsas, é digna de menção, por se tratar de uma instituição nova, que procura atingir a 

excelência em termos de ensino, da investigação e da extensão. 

Como ressalta Colombo (2004), do arsenal de instrumentos que são, hoje, colocados 

à disposição para facilitar o processo de gestão, podemos citar: o Projeto Pedagógico 

Institucional; o Plano de Desenvolvimento Institucional; a Avaliação Institucional; e os 

Projetos Pedagógicos de Curso. Os instrumentos para o processo de gestão institucional 

podem ser apresentados sob a forma de documentos separados, para efeitos metodológicos e 

didáticos, ou formatados em documento único, como por exemplo, no Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI.  

O PDI constitui-se em instrumento de trabalho da instituição para orientação da sua 

ação no cumprimento dos seus objetivos institucionais. É um instrumento obrigatório para 

todas as instituições que atuam no Ensino Superior, tendo uma cobertura quinquenal, 

conforme Resolução do CNE - Conselho Nacional de Educação de Outubro de 2002, podendo 

estender-se a um período de dez anos, na medida em que a creditação institucional assim o 

recomende. 

O PDI da UEPA - Universidade do Estado do Pará constitui um instrumento inserido 

na contemporaneidade, com uma especificidade regional, porém pautando o seu projeto 

académico pelos avanços do saber universal.  

O paradigma atual apresenta uma tendência, que pode ser observada na sociedade 

brasileira, que é a de se pôr em prática estratégias de gestão democrática, baseadas num maior 

nível de participação e de autonomia das comunidades envolvidas nas ações/práticas que 

empreendem, o que tem exigido dos gestores de projetos sociais, no caso concreto, do Ensino 

Superior, uma posição de liderança político-pedagógica. Essa nova visão do trabalho do 

gestor/coordenador como educador atribui-lhe papéis que já não condizem com a figura 

tradicional do executivo ou do administrador de normas e papéis.  



 

88 
 

A sua função essencial é a de articular um pacto político-pedagógico com um projeto 

coletivo de relevância social (melhoria da qualidade de vida) e efetividade política (que sirva 

os interesses e necessidades da comunidade implicada) para os segmentos nele envolvidos. 

Isso exige do gestor/coordenador ações/práticas de caráter mais substantivo, que superem, 

embora não excluam, outras de natureza puramente instrumental, voltadas para a eficiência (o 

máximo de resultados com o mínimo de recursos e tempo) e eficácia (consecução dos 

objetivos) gerenciais. 

A extensão na UEPA é tratada pelos princípios da gestão de projetos sociais, na linha 

do que apontam Maia, Martins & Peixoto (2005, p. 25): 

A Gestão social é uma forma de gestão de políticas públicas (federais, estaduais 

ou municipais), exercida por instituições governamentais e da sociedade civil, baseada na 

mobilização das comunidades; na democracia interna de seus processos decisórios; na 

transparência de suas decisões e ações e na criação de canais de participação que a tornem 

efetivamente representativa do querer local.  

A gestão de projetos sociais não pode ser compreendida como um simples princípio 

de gerenciamento. O processo de gestão é mais amplo e complexo, pois pressupõe uma 

atitude filosófica, política e ideológica, profundamente relacionada com a dimensão 

económica, política e social. É na Gestão que se define a direção, a natureza da ação, que se 

requer conhecimentos técnicos e administrativos, e permanentemente se analisa os contextos 

interno e externo. Dessa forma, procura dar respostas eficientes, eficazes e efetivas às 

necessidades sociais.  

Mas o que é gerenciar? Gerenciar é estabelecer ou interpretar objetivos e depois 

planear, organizar, dirigir e controlar as atividades e os recursos de uma organização de 

forma coordenada, visando o alcance dos objetivos previamente estabelecidos (...). 

Gerenciar é, portanto, orientar a dinâmica da organização, ação necessária porque, sem ela, 

as pessoas trabalhariam para a obtenção de seus próprios objetivos, desperdiçando esforços 

(Ávila, 2001, p.107). 

O exercício da função de gestor social requer mais que conhecimentos técnicos e 

administrativos, já que o gestor precisa ter a capacidade de lidar com as relações 

interpessoais, sejam elas internas ou externas à organização. 
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4.2. A gestão da Extensão Universitária na UEPA 

A extensão universitária na Universidade do Estado do Pará - UEPA, é coordenada 

pela Pró-Reitoria de Extensão – PROEX e legitimada pela Resolução nº. 1366/06.  

A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Pará – PROEX/PA tem a 

sua estrutura, competências e funções definidas no Regimento Geral/UEPA (1994). No Título 

IV, Capítulo III e art. 54, pode ler-se que: “A Extensão tem por fim promover a articulação 

entre o ensino e a pesquisa, a universidade e a sociedade”. A definição do conceito de 

extensão está em articulação direta com as diretrizes definidas pelo Fórum Nacional de Pró-

Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras – FORPROEX (2016) nos 

aspetos relacionados com a interação dialógica Universidade versus Sociedade.  

A concepção de Extensão na UEPA está expressa nos princípios assumidos no 

Capitulo IV, nos arts. 84 e 85 do Regimento Geral da Instituição: 

CAPÍTULO IV - DA EXTENSÃO 

Art. 84 - A extensão universitária deve decorrer do ensino e da pesquisa e será 

desenvolvida sob forma de programas que se traduzem por cursos, atividades ou serviços, 

em nível de Departamento, Curso, Centro ou Instituto próprio, visando à integração da 

Universidade com setores da comunidade local e regional.  

Art. 85 - Consideram-se mecanismos de extensão universitária: 

I. cursos, estágios e atividades não curriculares que se destinem à formação dos 

discentes;  

II. consultoria ou assistência técnica a instituições públicas ou privadas;  

III. atendimento direto à comunidade pelos órgãos de administração do ensino e 

da pesquisa; 

IV. iniciativas de natureza cultural; 

V. estudos de aspetos da realidade local e regional, quando não vinculados a 

programas de pesquisa; 

VI. divulgação, por meio de de publicações ou outra forma, de trabalhos de 

interesse cultural, técnico ou tecnológico;  

VII. estímulos à criação literária, artística, técnica ou tecnológica;  

VIII. associações e parcerias que permitam o financiamento da atividade com 

outras instituições públicas ou privadas.  

As competências da PROEX/UEPA estão definidas no Estatuto Geral/UEPA (1994) 

na Seção II, Art. 11, e consistem em elaborar, coordenar e supervisionar o Plano Diretor de 

Extensão Universitária; coordenar e supervisionar as atividades de extensão em articulação 
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com os Centros; propor a definição de políticas de extensão na Universidade do Estado do 

Pará; coordenar e supervisionar programas de extensão, compreendendo a formação 

profissional e eventos culturais; incentivar e apoiar as atividades extensionistas na 

Universidade do Estado do Pará; fomentar o estabelecimento de parcerias com a sociedade e 

instituições governamentais e não-governamentais, visando o desenvolvimento das atividades 

de extensão; incentivar o Programa Artístico-Cultural da Universidade, em articulação com os 

Centros, como o Núcleo de Arte e Cultura (NAC) e com organismos culturais da sociedade; 

estabelecer política de bolsas, estímulos e Prémios aos discentes da graduação. 

 

 
Figura 3- Estrutura Organizacional da PROEX/UEPA 

Fonte: Secretaria da PROEX/UEPA. 

 

Na estrutura organizacional da PROEX/UEPA, dá-se destaque aos seguintes setores:  

a) Núcleo de Arte e Cultura (NAC) tem a finalidade integrar e fomentar as 

atividades artísticas e culturais da Universidade, em contato com a comunidade. Coordena os 

seguintes grupos musicais: Madrigal, Quarteto de Cordas Paulino Chaves, UEPA Jazz Band, 

a Camerata Olympia Amazônica, entre outros. Também fomenta apresentações culturais por 

meio de projetos voltados às comunidades, entre eles, o Saúde e Alegria realizado em 

hospitais da região metropolitana de Belém; os Concertos Didáticos, realizados em locais 

reconhecidos como patrimônio histórico e ambiental; os Concertos nos campi da UEPA e 

escolas públicas, além dos Projetos Voluntariado Arte e Cultura, Círio de Todos os Timbres, 

Projeto Artes Cênicas: Paixão de Cristo;  
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b) Centro de Ciências e Planetário do Pará com objetivo de divulgar e popularizar a 

ciência, por meio de do apoio à educação formal, combinando uma grande variedade de 

atividades e demonstrações de experimentos, que buscam familiarizar as pessoas com os 

principais conceitos nas áreas das Ciências, englobando a Física, Matemática, Química, 

Geologia, Astronomia, Origem da Vida, Meio Ambiente, Saúde e Biotecnologia. O Centro de 

Ciências é composto por experimentos e exposições, distribuídos em áreas como: Astronomia 

e Geologia, Física, Química, Matemática e Biologia. A Biologia por sua vez, apresenta um 

espaço com as subáreas de Origem da Vida, Meio Ambiente, Biodiversidade e Saúde. O 

visitante pode interagir com os experimentos de forma lúdica. 

Como já mencionado no Capítulo 2, A UEPA vem, ao longo de sua história, 

apoiando programas e projetos extensionistas, inclusive com a concessão de bolsas, para a 

execução de ações junto às comunidades, atendendo as seguintes áreas: Ações de Extensão na 

Comunidade, Popularização da Ciência e Empreendedorismo, Programas e Projetos nas áreas 

da Educação, Saúde, Tecnologia, Sustentabilidade e Meio Ambiente, Arte e Cultura, Desporto 

e Lazer. 

No ano de 2016, a UEPA desenvolveu 10 programas que beneficiaram 8.020 pessoas 

e 63 Projetos que atingiram 37.892 cidadãos, num total de 45.912 beneficiados, conforme 

demonstra a Tabela 2:  

 
Tabela 2- Programas, projetos e pessoas beneficiadas, por áreas de atuação 

. 

Áreas de Atuação da PROEX 

Ações de Extensão 

Programas Projetos 

QTD BENEF QTD BENEF 

Ações de Extensão na Comunidade 06 5.543 - - 

Popularização da Ciência e 

Empreendedorismo 
- - 02 26.100 

Programas e Projetos nas áreas da 

Educação, Saúde, Tecnologia, 

Sustentabilidade e Meio Ambiente. 

03 

 

592 

 

47 

 

3.876 

 

Arte e Cultura 01 1.885 10 7.476 

Desporto e Lazer - - 04 553 

TOTAL 10 8.020 63 37.892 
Fonte: PROEX/SIG-UEPA, 2016. 
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Com relação às Ações de Extensão à Comunidade, destaca-se o Programa UEPA nas 

Comunidades, cujo objetivo é promover ações de caráter social e educativa atendendo a 

população com serviços básicos e diretos tais como, atenção básica à saúde da criança por 

meio de consultas pediátricas e clínica geral, avaliação física e nutricional, programa 

HIPERDIA com verificação de glicemia e pressão arterial, oficina de educação em saúde, as 

quais desenvolvem atividades em torno da prevenção às DST/AIDS, prevenção de gravidez 

na adolescência, educação ambiental, saúde da família, exame do PCCU, sexualidade e 

reeducação postural, além de oferecer oficinas de reaproveitamento de garrafas PET, 

atividades de brinquedoteca, musicalização, desenho, oficina do observatório Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. São ações desenvolvidas pelos Centros e Campi da 

UEPA numa missão integrada, que oferece as populações serviços essenciais de Saúde, 

Tecnologia, Educação, Lazer, Informação, Assistência Social e Cidadania, mostrando o 

desafio das ações de Extensão integradas ao Ensino e a Pesquisa para a melhoria da cidadania 

e transformação efetiva da sociedade.  

Vale ressaltar, ainda no ano de 2016, um projeto inovador da UEPA, via PROEX, 

denominado UEPA KIDS. O projeto piloto organizado pela Pró-Reitoria em parceria com o 

Núcleo de Arte e Cultura e o Centro de Ciências e Planetário do Pará - CCPP, cujo objetivo é 

dar oportunidade às crianças para a prática de atividades educativas, de esporte, lazer e 

culturais, promovendo assim a construção do conhecimento através dessas atividades. 

Quanto às ações relacionadas com os programas e projetos de Popularização da 

Ciência e Empreendedorismo, destaca-se o Centro de Ciências e Planetário. A Tabela 3 

consolida o número de visitantes, entre janeiro e dezembro de 2016, em todos os 

atendimentos ocorridos no Planetário. 
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Tabela 3- Público Atendido nas Ações Internas do CCPP em 2016 

Mês Sessão 
Pública 

Sessões Escolares 
Total Nº de 

Alunos Nº De Professores 

Janeiro 00 00 00 00 
Fevereiro 00 00 00 00 

Março 00 00 00 00 

Abril 00 102 04 106 
Maio 60 138 11 209 
Junho 205 809 87 1.101 
Julho 1.024 00 00 1.024 

Agosto 251 792 74 1.117 
Setembro 233 887 106 1.226 
Outubro 181 448 52 681 

Novembro 194 769 114 1.077 
Dezembro 162 625 94 881 

Total 2.310 4.570 542 7.422 
 

Fonte: PROEX/UEPA, 2016 

Outro projeto bastante relevante é denominado Ciência Itinerante, o qual busca 

ampliar o acesso à formação científico-tecnológica de crianças e jovens da região 

metropolitana de Belém e do interior do Estado do Pará, por meio de de exposições itinerantes 

levadas a escolas e eventos públicos.  

Entre os Programas e Projetos nas áreas da Educação, Saúde, Tecnologia, 

Sustentabilidade e Meio Ambiente, destaca-se o Programa de Apoio às Atividades de 

Extensão, cujo objetivo é disseminar conhecimento, incentivando e contribuindo para o 

desenvolvimento local e regional nas questões atinentes à saúde, educação, tecnologia, meio 

ambiente, sustentabilidade e à cultura. No primeiro semestre de 2016, foram executados 31 

projetos de extensão, envolvendo 48 bolsistas, distribuídos nos campi da capital e do interior, 

com investimento na ordem de R$ 218.174,87 (duzentos e dezoito mil, cento e setenta e 

quatro reais e oitenta e sete centavos). Esses recursos são oriundos da esfera federal e 

destinados, exclusivamente, para os projetos de extensão.  

A Tabela 4 apresenta a relação nominal dos 31 projetos de extensão desenvolvidos 

pela UEPA, no ano de 2016, com os respectivos recursos aplicados que totalizaram R$ 

218.174,87 (duzentos e dezoito mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) 

envolvendo 48 bolsistas. Importante ressaltar que os critérios de avaliação para o apoio e o 
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financiamento dos projetos executados, estão diretamente associados aos campos da 

interdisciplinaridade, nas dimensões interna e externa, mediante o desenvolvimento de ações 

inovadoras que elevem a qualidade do ensino de graduação e fortaleçam o tripé ensino, 

pesquisa e extensão. 

Tabela 4- Projetos Executados e Recursos Investidos – Programa de Apoio à Extensão 
 

Nº Área Projeto Qtd 
Bolsitas 

Valor Total 
Projeto 

01 Saúde 

Inclusão do Tratamento Odontológico 
Preventivo para Pacientes Diabéticos 

Atendidos no Centro de Saúde Escola do 
Marco - Benefícios Diretos Na Qualidade 

De Vida. 

 
1 

 
R$ 10.000,00 

02 Saúde 
Atuação da Terapia Ocupacional Social com 

Moradores de Rua: Resgate de Cidadania. 2 
 

R$ 7.500,00 

03 Saúde 
Atuação da Qualidade do Sono e da 

Funcionalidade em Pacientes com Esclerose 
Lateral Amiotrófica (Ela). 

1  
R$ 7.500,00 

     

04 Saúde 
Capacitação Dos Profissionais de Saúde da 

Atenção Básica na Estratégia Aidpi 
Neonatal. 

3  
R$ 9.228,00 

05 Ciência e 
Tecnologia 

Materioteca Intinerante: Interação Entre 
Universidade e Escolas Públicas de Ensino 

Médio/Fundamentas Por meio de da 
Educação Ambiental. 

 
1 

 
R$ 7.500,00 

06 Ciência e 
Tecnologia 

Inclusão Digital: Formando Disseminadores 
de Conhecimento. 2 R$ 7.500,00 

07 Educação 
Cursinho Alternativo Da Uepa: Ações 

Interdiciplinares Para Inclusão do Aluno 
Oriundo de Escola Pública. 

1 R$ 10.000,00 

08 
Ciência e 

Tecnologia 

Qualidade de Leite e Derivados Bubalinos 
Produzidos no Município de Salvaterra, Ilha 

de Marajó/Pará 
1 R$ 7.500,00 

09 Saúde 
Prestação do Serviço Baseado na 

Reabilitação Virtual: Um Enfoque na Wii 
Terapia. 

1 R$ 5.000,00 

10 Saúde A Utilização de Órteses e Adaptações de 
Baixo Custo no Tratamento. 1 R$ 7.500,00 

11 Saúde Atividades de Vida Diária: Ressignificando 
o Quotidiano. 

2 R$ 7.630,93 

12 Saúde Vivendo com mais Qualidade de Vida. 2 R$ 5.997,00 

13 Educação Educação Básica: inclusão social e 
educacional. 

1 R$ 7.500,00 
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Continuação da Tabela 4 

14 Educação 

Conhecendo o céu: uma introdução à 

astronomia para os alunos do ensino 

Fundamental Da Rede Pública De Ensino De 

Paragominas Pará. 

1 
 

R$ 3.800,00 

15 Educação 
Educação Popular e Inclusiva: formação e 

Práticas Educativas. 
3 R$ 10.000,00 

16 Educação 

A Contextualização da Botânica para Crianças 

na Amazônia: Introduzir Conceitos de Botânica 

Por meio de de atividades com Enfoque 

Regional Objetivando a Preservação da Flora. 

 

1 

 

R$ 3.000,00 

17 Educação 

Ponto de Encontro: ações formativas, 

socioeducativas para um ecoar no 

desenvolvimento local. 

1 R$ 5.000,00 

18 Educação 
Cursinho Pré-Vestibular: abrindo portas para a 

universidade. 
3 R$ 10.000,00 

19 Educação 
Formação Cientifica e Cidadã: o centro de 

ciências e planetário do Pará vai à escola. 
1 

 

R$ 7.500,00 

20 Educação I Encontro Amazônico de Educação Especial 1 R$ 5.616,00 

21 
Ciência e 

Tecnologia 

Metodologia de Engenharia de Software 

Aplicadas em Ajustes e Ampliação do Sistema 

Integrado de Gestão Académica (SIGA) da 

Universidade do Estado do Pará (UEPA). 

2 
 

R$ 7.260,00 

22 Saúde 
Era Uma Vez: ressignificando a vivência do 

câncer infantil na artesania dos contos de fadas. 
1 

 

R$ 4.222,70 

23 
Ciência e 

Tecnologia 

Diagnostico Da Cadeia Produtiva Do Açaí 

(Euterpe Oleracea Mart.) do Município De 

Inhangapí/Pa. 

2 
 

R$ 7.500,00 

24 Saúde 
Anatomia para Estudantes de Saúde: um projeto 

de educação à distância. 
2 R$ 9.332,00 

25 Saúde 

Economia Solidária: alternativa para 

nutricional, acesso à saúde e empoderamento 

para população em situação de rua. 

2 
 

R$ 7.494,00 

26 
Ciência e 

Tecnologia 

Reaproveitamento de Óleo de Fritura Usado 

para Produção de Sabão. 
3 R$ 8.148,00 
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Continuação da Tabela 4 

27 
Ciência e 

Tecnologia 

Boas Práticas de Produção, Segurança 

Alimentar e Ambiental: análise de risco de 

contaminação por resíduos de agrotóxicos nos 

munícipios de Sta. Izabel e Castanhal no estado 

do Pará. 

1 
 

R$ 10.000,00 

28 Educação Sentidos da Cultura: temas, teóricos e enfoques  1 R$ 7.500,00 

29 Educação 

Elaboração de um Mostruário de Insetos para 

Exposição Permanente no Centro de Ciências e 

Planetário Sebastião Sodré da Gama da 

Universidade do Estado do Pará: uma ação 

educativa. 

1 
 

R$ 1.354,00 

30 Saúde Você Curte Curtas? 1 R$ 717,00 

31 Saúde 

Estruturação de Viveiro para Produção de 

Mudas e Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão 

na Universidade do Estado do Pará - Campus 

VI – Paragominas. 

2 
 

R$ 9.375,24 

TOTAL 
4

8 
R$218.174,87 

Fonte: PROEX/SIG-UEPA, 2016. 

 

É importante destacar o Projeto do Núcleo de Educação Popular – NEPE, com o 

Cursinho Popular Alternativo UEPA, que atende um público de 123 alunos e está voltado 

para a inclusão no ensino superior dos alunos oriundos da escola básica pública. Este projeto 

foca nos objetivos de complementar a formação básica dos alunos adquirida no ensino médio; 

ampliar as condições para que os alunos de baixa renda possam ter acesso a uma universidade 

pública; promover a prática pedagógica dos alunos dos cursos de graduação da UEPA.  

Por outro lado, torna-se relevante mencionar os projetos que foram executados pelo 

Edital do Programa Campus Avançado cujo objetivo é contribuir para o desenvolvimento 

local e regional ofertando as atividades educativas, culturais e científicas que visem o 

desenvolvimento sócio-político educacional e econômico das populações ribeirinhas, 

quilombolas e indígenas dos 144 municípios paraenses. A parceria efetivada com os 

municípios é realizada por meio da participação direta da UEPA no financiamento das bolsas 

para os discentes, na liberação dos docentes e materiais de consumo previsto em cada projeto. 
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Como contrapartida, a prefeitura viabiliza o alojamento, o deslocamento e a alimentação dos 

executores do projeto. 

As Tabelas 5 e 6 e sumariam as ações desenvolvidas na capital e no interior do 

Estado, especificando os indicadores envolvidos. 

 
Tabela 5– Ações realizadas pelo Programa Campus Avançado na Capital 

Campus Projeto Período de 
Realização 

Público 
Atendido 

Total por 
projeto 

(R$) 
 

CCBS 
 

CCNT 

Oficina de capacitação de 
agentes comunitários de 

saúde (ACS) na prevenção e 
controle da hanseníase. 

25 a 29/7/16 67 2.000,00 

 
CCBS 

 
CCSE 

Oficina de Primeiros 
socorros: conhecimento que 

vale uma vida 
25 a 29/7/16 57 2.000,00 

 
CCBS 

 
CCSE 

Envelhecimento ativo e 
melhoria no desempenho 
ocupacional: proposta de 

intervenção 

25 a 29/7/16 57 2.000,00 

TOTAL 181 6.000,00 
Fonte: PROEX/SIG-UEPA, 2016 

 

No ano de 2016, foram executados três projetos pelo Programa Campus Avançado 

em Belém, totalizando um valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) sendo esses recursos oriundos 

do Tesouro Estadual. 
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Tabela 6- Ações realizadas pelo Programa Campus Avançado no Interior do Estado 

Campus Projeto Período 
Total por 
projeto 

(R$) 

A
L

T
A

M
IR

A
 

Mochila Escolar: transportando educação e 
saúde para crianças do ensino fundamental. 

07 a 
14/10/16 2.000,00 

SA
N

T
A

R
É

M
 

Primeiros Socorros Cuidados à Saúde na 
Universidade: capacitação de noções básicas de 

primeiros socorros. 

12 a 
16/06/16 2.000,00 

Abordagem Educativa e Cuidativa na Saúde da 
Gestante 

17 a 
31/10/16 2.000,00 

Dengue, Zika e Chicungunha: uma abordagem 
educativo-intervencionista em saúde. 

19 a 
23/09/16 2.000,00 

Estratégias para Redução da Carga de 
Hanseníase no Contexto Amazônico, uma 

Abordagem Multiprofissional 

10 a 
14/10/16 2.000,00 

A
N

A
N

IN
D

E
U

A
 

Avaliação do Estado Nutricional de Crianças 
Matriculadas em uma Creche Pública do 

Município de Ananindeua – Pará. 

02 a 
08/08/16 2.000,00 

C
A

ST
A

N
H

A
L 

Semana de Consciencialização do consumo de 
pescado 

 
12 a 

16/09/16 
2.000,00 

M
A

R
A

B
Á

 

Ações de Combate e Proteção Contra ao 
Mosquito Aedes aegypt no Município de Marabá 

Pa 

 
10 a 

15/10/16 
2.000,00 

C
A

M
E

T
Á

 

Capacitação de Manipuladores de Carnes nos 
Açougues de Cametá-Pa 

 
24 a 

16/10/16 
2.000,00 
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Continuação da Tabela 6 
 

O Recurso Sustentável: oficina de sabão caseiro 
a partir de óleo vegetal reutilizado para a 

população do bairro novo, Cametá-Pa 

27 a 
30/09/16 

2.000,00 

M
O

JU
 Ensino da Literatura Infanto-Juvenil: explorando 

o território da voz da escrita poética de Lobato e 
Andersen, por meio de performances em teatro. 

14 a 
18/11/16 2.000,00 

C
O

N
C

E
IÇ

Ã
O

 
D

O
 A

R
A

G
U

A
IA

 

Projetando os Saberes em Literatura e Cultura: 
Amazônia e África em uma escola de tempo 

integral 
31a 04/11/16 2.000,00 

R
E

D
E

N
Ç

Ã
O

 Inclusão Digital para Idosos, uma vez que, 
Nunca é Tarde para Aprender. 

Outubro/201
6 

2.000,00 

Uso de Softwares Computacionais como Forma 
de Implementar a Disciplina de Artes em 

Escolares de ensino Fundamental do Município 
de Redenção. 

Outubro/201
6 

2.000,00 

TOTAL 28.000,00 
Fonte: PROEX/SIG-UEPA, 2016 

 

Durante o segundo semestre de 2016, foram executados 14 (quatorze) projetos pelo 

Programa Campus Avançado, em vários Campi do interior, tais como: Altamira, Santarém, 

Castanhal, Marabá, Cametá, Moju, Conceição do Araguaia, Redenção e, também, no 

município de Ananindeua com ações de continuidade às atividades extensionistas. Esses 

projetos atingiram um total de recursos empregados na ordem de R$ 28.000,00 (vinte e oito 

mil reais) que somados ao que foi aplicado na capital, totaliza um valor investido na ordem de 

R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), referentes ao 1º e 2º semestre do ano de 2016.  

Como se verifica, no Programa Campus Avançado, a UEPA contou com 42 bolsistas 

universitários que têm tido a oportunidade de aquisição de experiências fora da Universidade, 

levando às pessoas mais carentes de recursos os conhecimentos e as técnicas aprendidas em 

seus cursos. Constata-se, assim, que a UEPA atinge os objetivos que visa, com relação ao 

desenvolvimento das comunidades residentes nos vários municípios do Pará. Isso é muito 

relevante porque não se pode negar que a participação do universitário nesse programa 
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mencionado proporciona uma consciencialização da realidade do interior de nosso Estado, 

pois coloca-os frente a problemas, muitos dos quais desconhecidos até então.  

Quanto ao Programa Arte e Cultura, vale ressaltar que, por meio de do Núcleo de 

Arte e Cultura (NAC), esse Programa atendeu 7.476 pessoas no ano de 2016, com os projetos 

existentes nessa área. Os projetos desenvolvidos foram:  

a) Projeto Saúde e Alegria – em parceria com o Conselho Regional de Medicina do 

Pará, que objetiva promover eventos culturais visando a qualidade de vida dos enfermos, em 

sessões mensais de apresentação musical em hospitais de Belém. O trabalho é executado por 

estudantes do curso de música, percorrendo vários hospitais públicos e privados, levando aos 

pacientes a música instrumental e vocal e humanizando os ambientes hospitalares.  

b) Projeto Festival de Música Popular da UEPA - tem como meta divulgar, por meio 

de de projetos de extensão, a produção artística de docente e discente da UEPA. O Festival de 

Música foi realizado nos dias 13 e 14 de abril, no Auditório Paulo Freire do CCSE-UEPA, 

com público estimado em 735 pessoas, contando com 45 participantes inscritos. 

c) Projeto Madrigal da UEPA - desenvolvimento de práticas musicais no âmbito da 

UEPA e Comunidade/parceria externa. Fazem parte do elenco 20 cantores bolsistas, 

distribuídos entre sopranos, contraltos, tenores e baixos, um preparador vocal, um pianista e 

um regente auxiliar. 

d) Projeto Voluntariado Arte e Cultura – além de levar aos ambientes hospitalares e 

comunitários apresentações artísticas e culturais mensais - por entender que as diversas 

manifestações de arte contribuem para a melhoria do quadro geral dos pacientes (internos ou 

em trânsito), familiares e servidores do hospital - ainda estimula a prática de voluntariado, em 

nosso Estado, onde os participantes: educadores, académicos, funcionários da área da saúde, 

pacientes e comunidade em geral, poderão vivenciar experiências artísticas e culturais 

formativas da comunidade e demanda oriunda do contexto amazônico.  

e) Projeto TRILHAS (CDP)/NAC/UEPA – trata-se de um projeto que possui uma 

parceria com a Companhia Docas do Pará e objetiva realizar a continuidade nas ações do 

Projeto Trilhas nos Rios, Cultura, Arte e Sustentabilidade nas Escolas em Belém e Barcarena. 

É um trabalho com a comunidade barcarenense, desenvolvendo um projeto, o qual se 

concretizou por meio de de instrumentos diversos, dentre as quais oficinas de: Teatro, Dança, 

Formação Turística, Iniciação Musical, Contação de História, etc., e vem colaborando no 

processo de ensino aprendizagem dos alunos, promovendo uma nova realidade socioeducativa 

na escola e na comunidade.  
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f) Projeto Folia de Reis – é uma manifestação que evoca um episódio da tradição 

cristã, em que os Três Reis Magos, Gaspar, Belchior e Baltazar, viram a Estrela de Belém e 

foram ao encontro do Menino Jesus a lhes oferecer ouro, mirra e incenso. O evento foi 

realizado no Hall da Reitoria com um público de 200 pessoas, sendo as mesmas, comunidade 

académica, funcionários e externos.  

Nos outros projetos, inclui-se: Sarau na Fila, Cordas Populares e o Círio de Todos os 

Timbres, totalizando 10 projetos.  

Relativamente à área de atuação Desporto e Lazer, ressalta-se que a UEPA, por meio 

da PROEX/Núcleo de Desportos, tem como objetivo elaborar, planear e coordenar espaços 

desportivos para alunos e funcionários desta universidade, além de promover a socialização, o 

intercâmbio e a integração dos diferentes elementos da comunidade universitária e dos 

diversos campi.  

4.2.1. Serviços de Assitência em Saúde 

Uma das ações extensionistas de maior relevância social e de formação dos 

académicos da área de saúde é a Assistência em Saúde. A Universidade, por meio do Centro 

de Saúde Escola do Marco e seus Anexos, oferta à sociedade serviços de atendimento básico e 

especializado de Saúde. Sua estrutura é composta pela Unidade de Ensino e Assistência em 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional (UEAFTO)/CER II, pelos Laboratórios de Análises 

Clínicas, Materno Infantil,  Unidade de Dermatologia, Especialidade e Laboratório de 

Pesquisa e Apoio Diagnóstico (LAPAD), que são vinculados administrativamente ao CCBS, 

estando cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS) para realização de ações e serviços 

assistenciais da Atenção Básica, voltada para a Saúde da Mulher, da Criança, do Idoso.  

Esse mesmo Centro também realiza o controle de Doenças Mentais, Tuberculose, 

Hanseníase, Hipertensão, Diabetes, na Média e Alta complexidade, assim como ações e 

serviços de consultas especializadas em Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, 

Mastologia, Oftalmologia, Cirurgias ambulatoriais, Exames laboratoriais de análises clínicas, 

anátomo e citopatologia, exames de ultrassonografia, eletrocardiograma, teste ergométrico, 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional, etc., os quais são disponibilizados para atender demandas 

espontâneas e referenciadas do município de Belém e de outros municípios paraenses.  

O Centro de Saúde Escola do Marco atende uma comunidade universalizada, sendo 

95% dos pacientes provenientes do SUS e também realiza atividades de ensino, pesquisa e 
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assistência, sendo referência estadual do Sistema Único de Saúde, nos serviços de 

Diagnósticos da Triagem Neonatal e Reabilitação Física.  

No ano de 2016, a UEPA, por meio de do Centro de Saúde Escola do Marco, 

realizou 491.174 procedimentos correspondendo ao atendimento de aproximadamente 

163.725 pessoas. Com os serviços que realiza e a infraestrutura que possui, o Centro tem um 

custo médio/mensal em torno de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). E possui no seu 

quadro de pessoal 110 servidores da SESPA, 190 da UEPA (desses, 54 são temporários) e, 

ainda, 9 servidores do Ministério da Saúde. Com o estabelecimento de saúde cadastrado no 

SUS e unidade de ensino vinculada a UEPA, o CSE – Marco contribui para o 

desenvolvimento e modernização do Estado do Pará. 

 
Quadro 15– Procedimentos em Saúde CSE e Anexos, 2016 

Unidades 
Quantitativo de Procedimentos 

Realizados 

Centro Saúde Escola do Marco 142.515 

UEAFTO 68.243 

Unidade de Referência 17.654 

Dermatologia 8.628 

Laboratório (LAPAD) 254.134 

Total 491.174 

Fonte: CSE/MARCO/UEPA, 2016 
 

Ainda no que diz respeito ao atendimento à sociedade, destaca-se o Núcleo de 

Desenvolvimento em Tecnologia Assistiva e Acessibilidade (NEDETA), aprovado pela 

Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP e publicado no diário oficial da União no dia 

30/12/2005. Esse Núcleo foi implantado no dia 29 de março de 2006 durante o 1º Fórum de 

Tecnologia Assistiva e Inclusão Social da Pessoa Deficiente, com os objetivos de:  

1º Estudar e implementar por meio de da avaliação e pesquisa, novos dispositivos de 

ajudas técnicas, substituindo a tecnologia importada por tecnologia brasileira e regionalizada, 

visando a melhoria no processo de (re) habilitação global, contribuindo para a mobilidade, 
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comunicação e a acessibilidade de pessoas com deficiências físicas, sensoriais e mental, 

utilizando recursos de baixo custo.  

2º Pesquisar e desenvolver tecnologias que minimizem ou eliminem as limitações 

das deficiências física, sensorial e /ou mental contribuindo para a inclusão social, permitindo 

o aumento da autonomia e independência por meio de de recursos de tecnologias assistivas 

voltadas à criança/adolescente deficiente, visando principalmente à inclusão escolar.  

O NEDETA funciona na Unidade de Ensino e Assistência de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional – UEAFTO da Universidade do Estado do Pará-UEPA, tendo como parceiras a 

Associação de Assistência à Criança Deficiente da Amazônia (AACDA). Atende em média 

90 crianças apresentando quadro deficiência neuromotora, com desordens na comunicação 

oral. Este núcleo vem se destacando como espaço de referência na assistência e formação de 

académicos e profissionais de diversas áreas, contribuindo para o processo de inclusão social. 

Além disso, ressalta-se sua importância, a nível regional e nacional, na divulgação de serviços 

e tecnologias disponíveis a serviço da sociedade.  

Ressalta-se a participação da equipe multidisciplinar nas atividades desenvolvidas 

pelo NEDETA, principalmente a dos académicos de diversas áreas do conhecimento tais 

como: terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas tem sido de fundamental importância no 

atendimento da população. E ainda vale lembrar que em meados de 2013, a UEAFTO foi 

habilitada em Centro Especializado em Reabilitação do Tipo II (CERII) UEAFTO/UEPA, 

conforme Portaria 778 de 09/05/2013, Resolução 69 CIB-SUS/PA de 08/05/2013, Resolução 

CIB-SUS/PA Nº 230 de 01/11/2013, e, assim, vem ampliando de forma significativa a 

participação do NEDETA nas atividades de assistência junto a comunidade atendida, tanto a 

nível local como regional, visto que alguns pacientes assistidos pelo Núcleo são oriundas de 

outros municípios do Estado, tais como (Bujaru, Acará, Benevides, Marituba, Ananindeua, 

entre outros).  

As atividades desenvolvidas pelo NEDETA no âmbito da Extensão/Assistência 

geram recursos em forma de produção junto ao SUS, o que proporciona a possibilidade de 

ampliação do serviço e melhor qualidade no atendimento à comunidade. Assim, o NEDETA 

apresentou-se como um Núcleo de Apoio nas áreas de Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-

Graduação não somente para a Universidade do Estado do Pará e demais Instituições de 

Ensino e Pesquisa, mas, também, para toda a Região Norte. Em setembro de 2016, o 

NEDETA encerrou suas atividades não se prorrogando os recursos pela instituição 

financiadora, uma vez que trata- se de recursos federais.  



 

104 
 

Também vale destacar, no ano de 2016, a atuação da UEPA por meio do Projeto de 

Telessaúde para o Estado do Pará, que objetiva coordenar serviços de Telessaúde no Estado, 

voltados para melhoria da atenção primária, prioritariamente, da Estratégia Saúde da Família 

(ESF) nos 143 municípios. Esse Projeto é dividido em quatro fases, conforme Plano Estadual 

de Telessaúde, aprovado na CIB-PA e atua subsidiado por intervenção, baseado no ciclo de 

vida, com prioridade na saúde da mulher e da criança. É um Projeto que está associado aos 

demais Planos, como o Plano Estadual de Fortalecimento e Valorização da Atenção Primária 

(Decreto Estadual GAB nº 1.577, de 30 de março de 2009) e o Plano Estadual de Educação 

Permanente em Saúde.  

As Instituições de Ensino Superior - IES como a Universidade do Estado do Pará - 

UEPA e Universidade Federal do Pará - UFPA e a Instituição de Educação Profissional 

Técnica, como a Escola Técnica do SUS – ETSUS agregam-se, a Política de Educação 

Permanente/Projeto Telessaúde, por meio da extensão universitária e de sua missão, em 

formar recursos humanos em saúde para o SUS, utilizando a formação em serviço, por meio 

de ações de educação permanente e educação continuada. 

O Projeto Estadual de Telessaúde acompanha o Programa Nacional de Telessaúde, 

instituído pela Portaria nº 35, de 04 de janeiro de 2007 e, atualizado, pela Portaria nº 402, de 

24 de fevereiro de 2010 e objetiva apoiar as equipes das Estratégias Saúde da Família (ESF) 

do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de utilização de modernas tecnologias de 

informação e comunicação, capazes de promover a teleeducação/teleassistência melhorando a 

resolutividade da atenção básica do SUS. Os principais benefícios apontados pelo telessaúde 

foram à qualificação dos profissionais, a melhoria do atendimento nos municípios por meio 

da 2ª opinião formativa, diminuição dos riscos e agravos, diminuição dos custos com 

transferência, valorização e a fixação dos profissionais que atuam em áreas remotas e a 

inclusão digital.  

Assim, o conhecimento tecnológico e a inserção de novas tecnologias na área de 

saúde permitiram o rápido acesso, em condições técnicas de segurança e confidencialidade, as 

informações técnicas científicas detalhadas via internet por meio de do Programa. Essas novas 

tecnologias possibilitaram, principalmente, atendimentos e estudos à distância, sobretudo em 

áreas isoladas na região amazônica, que embora em processo de modernização, ainda possui 

regiões de difícil acesso. Daí que a adequada utilização dos recursos da Telessaúde tenha 

vindo a contribuir para que os pacientes tenham acesso à medicina e a colaborar com a boa 

formação de profissionais para o serviço. Ressalta-se que, em 2016, as atividades do Núcleo 
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do Telessaúde foram executadas na sua totalidade e, nesse ano, houve a prorrogação do 

Programa até o ano de 2017. 

4.2.2. Eventos Extensionistas Universitários: Outros Destaques 

Torna-se importante ressaltar a realização do III Fórum de Extensão da UEPA, 

evento de caráter científico que ocorre a cada biénio, apresentando diversas áreas de 

conhecimento inerentes à universidade, particularmente, a área de extensão universitária. No 

ano de 2016, esse evento foi realizado no período de 21 à 22/09/2016, nas dependências do 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – UEAFTO/CCBS, contando com 528 pessoas, 

entre expositores, ouvintes e voluntários. O tema do Fórum foi UNIVERSIDADE E 

SOCIEDADE: a extensão universitária atuando no desenvolvimento do Estado do Pará, 

escolhido de acordo com as necessidades de oferta de atendimentos, gratuitos, nas áreas de 

Educação, Saúde e Ciência e Tecnologia, por meio das ações, programas e projetos 

extensionistas que são realizados periodicamente na capital do Estado, e nos municípios do 

interior, onde a UEPA está instalada.  

A participação dos alunos em eventos como esse contribui para uma formação de 

qualidade, além de ampliar suas experiências no âmbito escolar. Daí porque a extensão 

universitária é um dos caminhos para desenvolver uma formação académica mais completa, 

que integra teoria e prática, numa comunicação com a sociedade e possibilitando uma troca de 

saberes entre ambos. E, sem dúvida, por meio de dessa ação acontece a socialização e 

construção de novos conhecimentos.  

Outro evento que se destacou no ano de 2016, foi o I Congresso Interinstitucional de 

Ensino e Extensão – CIENEX, de realização anual, que é voltado à apresentação de resultados 

das ações decorrentes de Programas e Projetos de Ensino e Extensão, desenvolvidos e em 

desenvolvimento nos anos de 2015 e 2016. Neste ano/16 a temática do Congresso foi 

“Ciência, Poder e Responsabilidade” tendo como objetivo avaliar a produção académica de 

discentes vinculados a programas/projetos de Ensino e Extensão das instituições envolvidas 

(UEPA, UFPA, UFRA e IFPA), além de fomentar e ampliar o envolvimento da sociedade 

com as instituições participantes por meio de ações e serviços de Extensão e Ensino.  
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4.3. A Extensão da UEPA em Articulação com o Programa de Extensão 

Universitária do Ministério da Educação 

O Programa de Extensão Universitária (PROEXT) consiste em uma ação integradora 

que abrange propostas de desenvolvimento de programas e projetos no âmbito da extensão 

universitária, promovido pelo governo federal representado pelo Ministério da Educação 

(MEC) por intermédio da Secretaria de Educação Superior (SESu), e em parceria com 

diversos outros órgãos federais.  

O PROEXT convoca anualmente, desde 2007, as Instituições de Ensino Superior 

(IES), tanto as esferas federais, quanto estaduais e municipais, por meio de edital divulgado 

no site oficial do MEC/SESu. Este instrumento visa contribuir com a IES na melhoria e 

ampliação da qualidade da extensão universitária para que a formação de alunos esteja 

associada à natureza pedagógica e à missão destas instituições, a fim de garantir um impacto 

favorável na educação brasileira. 

Conforme as diretrizes do Ministério da Educação, entende-se como Extensão o 

processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a integração 

transformadora entre universidade e sociedade. Este Programa abrange ações sucessivas em 

determinado objetivo e período, articulado ao caráter multidisciplinar e integrado a atividades 

de Pesquisa e de Ensino, envolvendo estudantes de graduação académica. 

O edital do PROEXT disponibiliza às IES submeter propostas em 19 linhas temáticas 

distintas, como: educação, desenvolvimento urbano ou rural, direitos humanos, cultura e arte, 

meio ambiente e recursos naturais, dentre outros, não ultrapassando 02 (duas) propostas por 

linha temática. Cada projeto poderá concorrer ao financiamento de até R$ 100.000,00 (cem 

mil reais) e de até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por programa, sendo observadas 

diversas variáveis, como exemplo, a relação custo-benefício e academia-sociedade. 

A Universidade do Estado do Pará (UEPA), por meio da Pró-Reitoria de Extensão 

(PROEX), promove desde o ano de 2010 a participação de seus docentes nos editais do 

PROEXT na finalidade de alcançar recursos e desenvolver ações à extensão universitária em 

âmbito público estadual. 

No edital de 2010, a UEPA/PROEX conquistou a aprovação de propostas de 

extensão. Posteriormente a aprovação, se estabeleceu o Convênio nº. 020/2011, celebrado 

com o Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Superior e a 

Universidade do Estado do Pará. 
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Os projetos aprovados foram de docentes do Centro de Ciências Naturais e 

Tecnologia (CCNT) e o programa de docentes do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

(CCBS) da Universidade do Estado do Pará. Ambos totalizando alcançar um público 

estimado em 984 pessoas dos municípios de Belém, Altamira, Marabá e Tucuruí. 

No ano de 2011, a UEPA/PROEX conquistou a aprovação de mais 15 propostas, 

alcançando todos os Centros de nossa IES, incluindo o Centro de Ciências Sociais e Educação 

(CCSE). Houve a celebração do Convênio nº. 040/2012, celebrado entre o Ministério da 

Educação e a Universidade do Estado do Pará. 

Os municípios abrangidos por esta seleção foram: Belém, Ananindeua, Marituba, 

Castanhal, São Miguel do Guamá, Paragominas, Santarém, Cametá, Marabá, Tucumã, Moju, 

Dom Eliseu e outros. A estimativa de público atendido totalizou em 12.023 pessoas. 

Os editais nos anos de 2012 e 2014 trouxeram ruptura nessa evolução de aprovações. 

Em 2012, houve a classificação de 10 propostas, porém não foi possível a celebração de 

convênio por entraves quanto às documentações exigíveis a IES/UEPA. No ano de 2014, a 

UEPA/PROEX teve a aprovação de uma proposta, no entanto, não atendeu alguns requisitos 

legais e regrediu a situação "Classificado, mas não contemplado com recursos". Ainda, em 

2013, uma proposta foi aprovada, mas ainda não houve a celebração de convênios. Em 2015, 

a Pró-Reitoria de Extensão recebeu 41 propostas referente ao Edital 2016, mas 38 foram 

aprovadas internamente e encaminhadas para análise do Ministério da Educação, e destes, três 

propostas foram aprovadas e contempladas com recursos. 

4.4. A Consolidação Gestionária da Ação Extensionista da UEPA 

A gestão dos programas de Extensão, na UEPA, está disciplinada no Capitulo IV, 

nos arts. 86 e 87 do Regimento Geral, definindo que: 

Art. 86 - Os programas de extensão serão planejados e executados por iniciativa 

dos Departamentos, Colegiados de Curso e Conselhos de Centros e disciplinados pela Pró-

Reitoria de Extensão e aprovados pelo Conselho Universitário.  

Parágrafo Único - Os serviços de consultoria e assessoria institucionais serão 

coordenados diretamente pela Pró-Reitoria de Extensão.  

Art. 87 - Os programas de extensão serão desenvolvidos com recursos:  

I. orçamentários da Universidade;  
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II. do Fundo de Apoio a Atividades de Extensão;  

No modelo de gestão, é fundamental que os dirigentes levem em consideração 

conceitos essenciais da administração, como o planeamento, a estratégia, a competitividade e 

o diagnóstico estratégico. Desta forma, toda a ação provocará resultados a curto, médio e 

longo prazo. Acontece, por vezes, que obtemos algum resultado satisfatório a curto prazo, em 

consequência de uma dada decisão ou ação, mas que, no entanto, a médio e longo prazo, terá 

repercussões negativas. Esta é uma ocorrência frequente no contexto das escolas. Por isso, 

pensar estrategicamente, significa, em relação a uma dada ação, procurar antecipar como se 

repercutirá, a curto, médio e longo prazo. 

No contexto educativo, o planeamento estratégico é uma ferramenta que permite 

perceber a realidade da instituição, por meio de um bem executado processo de avaliação e, a 

partir daí, criar um referencial futuro, com base nas mudanças que devem ser implementadas. 

Para construir o planeamento estratégico, o gestor deve realizar um diagnóstico concreto da 

instituição, levando em consideração todas as atividades realizadas por todos os envolvidos. 

A visão estratégica corresponde à visão aprofundada do todo, da realidade e do trabalho da 

instituição, com uma forte perspetiva de futuro. Sem uma visão ou pensamento estratégico, 

não pode haver planeamento estratégico. 

Na UEPA, os gestores de projetos de extensão, devem tratar o planeamento 

estratégico como uma ferramenta determinante dos resultados positivos, pensando e agindo 

estrategicamente; desse modo, poderão tomar decisões cada vez mais eficientes e eficazes, 

propondo as melhores opções para os interesses escolares.  

Atualmente, é possível identificar instituições ainda ancoradas em conceitos tradicionais e 

ultrapassados, que se defrontam com enormes dificuldades de gestão. Os gestores educativos 

que se inserem nesse perfil, desconhecem ou desvalorizam conceitos fundamentais para o 

exercício da gestão, principalmente no âmbito das instituições públicas. 
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Quadro 16– Plano Tático de Atuação da PROEX 

Plano Tático de Atuação da PROEX - 

Matrizes Táticas de Atuação da PROEX - 

Área Tática de atuação 1: Apoio aos 

programas 

OBJETIVO TÁTICO 1: AMPLIAR A POLÍTICA DE EXTENSÃO 

PARA POTENCIALIZAR OS PROGRAMAS. (5) 

OBJETIVO TÁTICO 2: AMPLIAR OS RECURSOS PARA 

SUSTENTABILIDADE DOS PROGRAMAS. 
AMPLIAR A VISIBILIDADE DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS, 

EM ÂMBITO INTERNO E EXTERNO. 

Plano Tático de Atuação da PROEX - 

Matrizes Táticas de Atuação da PROEX - 

Área tática de atuação 2: Apoio aos projetos 

OBJETIVO TÁTICO 1: DIVULGAR ANUALMENTE OS 

RESULTADOS DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS NA PROEX. 
OBJETIVO TÁTICO 2: GARANTIR A CONTINUIDADE DA 

EXECUÇÃO DOS PROJETOS. 
OBJETIVO TÁTICO 3: INTEGRAR POR MEIO DE DE PROJETOS 

AS DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO. 

Plano Tático de Atuação da PROEX - 

Matrizes Táticas de Atuação da PROEX - 

Área tática de atuação 3: Apoio aos assuntos 

comunitários 

OBJETIVO TÁTICO 1: DIVULGAR AS AÇÕES DA PROEX PARA 

CONHECIMENTO DA COMUNIDADE EM GERAL. 
OBJETIVO TÁTICO 2: FORTALECER E AMPLIAR PARCERIAS 

PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO. 
OBJETIVO TÁTICO 3: FORTALECER AS AÇÕES 

COMUNITÁRIAS NOS CAMPI DO INTERIOR JUNTO À 

COMUNIDADE. 

OBJETIVO TÁTICO 3: FORTALECER AS AÇÕES 

COMUNITÁRIAS NOS CAMPI DO INTERIOR JUNTO À 

COMUNIDADE. 

Fonte: Secretaria da PROEX/UEPA. 

A convocação da comunidade académica para apresentação de projetos de extensão 

para seleção e posterior execução de propostas, bem como a obtenção de financiamentos, dá-

se por meio de edital público, aberto pela reitoria desta instituição.  

Em relação aos critérios para participação nos projetos, está estipulado que sejam 

professores ou técnicos de nível superior da UEPA (efetivos ou substitutos), no efetivo 

exercício das suas funções, devendo haver um coordenador por projeto, para os dos campi da 

capital e dois para os demais (ver exemplo no Anexo A).  

Quanto ao relatório do desenvolvimento das ações, deve ser entregue no final do 

período de concessão dos recursos, contendo: a identificação da atividade, título, 
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coordenador(es), equipa e objetivos; relato e análise avaliativa das atividades desenvolvidas; 

avaliação das atividades pelo público-alvo, quando necessária; número de inscritos ou número 

aproximado de participantes; produtos académicos gerados como pesquisas ou material a ser 

publicado; e prestação de contas, elaborada pelo setor contabilístico da unidade ou pelo setor 

financeiro da UEPA.  

O modelo que emerge dos documentos analisados aponta perspectivas “de 

transição”, pois há um movimento em curso para migrar para ações mais estratégicas. Há em 

evidência aspectos da gestão burocrátca (dos meios) e gerencial (dos fins).  

Para Cruz (2006, p. 04), "a burocracia surgiu em função de alguns aspectos, como a 

necessidade de métodos teóricos que possibilitassem uma abordagem global e integrada dos 

problemas organizacionais – tentativa que Taylor e Fayol exploraram em suas teorias.  

A gestão burocrática é desenvolvida e introduzida no Estado com a intenção de 

combater a corrupção e o nepotismo. Esse modelo estabelece uma hierarquia funcional rígida 

baseada em princípios de profissionalização e formalismo tendo como foco tornar a 

Administração Pública impessoal com desenvolvimento de controles administrativos e a 

adoção de princípios como o da impessoalidade, formalidade, hierarquia funcional. 

Weber (1991, p. 147) destaca a relevância da burocracia moderna para a 

administração pública e apresenta como possibilidade de sucesso para a administração 

burocrática a utilização da racionalidade. Melhor dizendo, a administração burocrática 

significa a efetivação da dominação por meio do conhecimento racional.  

Para Mainardes et al (2014), a gestão estratégica é um termo amplo que inclui a 

determinação da missão e objetivo da organização no contexto de seus ambientes externos e 

internos, realizando atividades de controle estratégico para assegurar que os objetivos gerais 

da organização sejam alcançados. 

Wright, Kroll e Parnell (2000, p.24) explicam que, de maneira geral, a gestão 

estratégica “é um termo amplo que abrange a determinação da missão e os objetivos da 

organização no contexto de seus ambientes externo e interno”.  

Schendel & Hatten (Mainardes et al., 2014) conceituam gestão estratégica como: 

Processo de determinação e manutenção dos relacionamentos da organização e o 

seu ambiente, compreendido pelo uso seletivo de objetivos e da iniciativa de alcançar o 

estado desejado de relacionamentos através da alocação de recursos que permitem alcançar 
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eficiência e eficácia em programas de ação desenvolvidos pela organização e suas 

subdivisões. 

Entende-se que a gestão particpativa, o modelo desejado, é uma gestão em que se 

deseja potencializar as competências presentes nas pessoas, alinhando os objetivos pessoais 

junto aos objetivos organizacionais, incentivando a participação de todos no processo de 

gestão visando o compromentimento com os resultados da organização. 

Para Maranaldo (1989, p. 60), a Administração Participativa é o conjunto harmônico 

de sistemas, condições organizacionais e comportamentos gerenciais que provocam e 

incentivam a participação de todos no processo de administrar.  

A Gestão Participativa é um modelo de gestão atual e contemporâneo que valoriza as 

pessoas que fazem parte da organização, se baseia em análises e experiências anteriores para 

elaborar métodos de como administrar, aplicando-os na organização mediante sua 

necessidade e adaptando-os à sua cultura e processos. (Maximiano, 2012).  

O modelo de gestão de projetos da Universidade do Estado do Pará deve ter como 

objetivo implementar o processo de inclusão social resultado de integração do ensino, 

pesquisa e extensão. Fortalecer o vínculo das práticas de gestão da extensão, ensino e 

investigação científica de forma multidisciplinar, com intuito de atender as exigências do 

contexto social da região amazônica. 

Tal modelo deve está voltado para os objetivos do Plano Nacional que norteia e 

fundamenta a Política de Extensão Universitária no país (Brasil). O modelo de gestão deve 

integrar os projetos e programas de forma indissociável do ensino, pesquisa e extensão. 

As experiências abordadas e o estudo realizado fundamentam o modelo de gestão 

que pode ser adotado no campo estudado, CCSE/UEPA, utilizando para isso a base teórica 

estudada na Tese, entre outros autores que tratam a gestão pública, como Braga (1998), Cruz 

(2006), Mafra (2010), Maximiano (2012). 

Contudo, na análise buscamos proporcionar aos gestores e coordenadores de projetos 

orientações básicas para implementação de projetos de extensão no CCSE/UEPA para uma 

gestão dinâmica e uma maior visualização da gestão participativa e democrática. Tal modelo 

de gestão já empregado no processo técnico e formal conforme o Planejamento Estratégico do 

referido Centro de Educação. 

Assim, a extensão da UEPA vem escrevendo sua história. 
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Figura 4- A UEPA em imagens 
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CAPITULO 5. MODELO DE GESTÃO DE PROJETOS DE EXTENSÃO DO 

CCSE/UEPA – EM DESTAQUE O CONTEXTO E OS SUJEITOS PARTICIPANTES  

Neste capítulo, apresenta-se a caracterização de Vila da Barca, o contexto dos 

projetos de extensão do CCSE/UEPA no local e as percepções dos sujeitos sobre a gestão de 

projetos de extensão, a partir das categorias de análise que emergiram dos discursos, a saber: 

competências do gestor, princípios da gestão, objetivos dos projetos, desenvolvimento e 

atores sociais; conexão de saberes; práticas educativas.  

5.1. Vila da Barca 

Vila da Barca é constituída por palafitas, também denominadas casas ribeirinhas. 

Segundo Cardoso (2007), as palafitas são residências de madeira, construídas sobre as 

margens dos rios e lagos ou em regiões pantanosas. 

Localiza-se no Bairro do Telégrafo, entre a Baía do Guajará e a Avenida Pedro 

Álvares Cabral, importante acesso ao centro da cidade, município de Belém, capital do Estado 

do Pará, na região norte do Brasil, como se pode ver na Fig. 5: 

 
Figura 5- Localização da ocupação da Vila da Barca 

Fonte: Google Mapas 
 

A população vive em situação precária, sem condições de habitabilidade; cerca de 

79% da população reside em palafitas, nas margens da Baia do Guajará, sujeitas às oscilações 

da maré fluvial; 19% reside na chamada “área seca”. 

O aparecimento da comunidade da Vila da Barca deu-se a partir de ocupações 

territoriais impróprias, no seguimento das diversas famílias construíram as suas casas junto ao 

rio Guajará, o que pode ser considerado resultado da ineficácia das políticas públicas. 

Efetivamente, estas foram incapazes de absorver a população que se instalava em Belém, em 
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consequência do processo de urbanização latente na região metropolitana de Belém. Para essa 

situação contribuíram, igualmente, o bloqueio institucional, na área da 1ª légua patrimonial, e 

as políticas de embelezamento de algumas áreas da cidade, forçando a população a deslocar-

se para áreas como a Vila da Barca, considerada pelo Ministério das Cidades como Zona 

Especial de Interesse Social (ZEIS). 

As ZEIS foram instituídas pelo Art. 4º da Lei 10.257/2001, possibilitando a 

elaboração de planos urbanísticos capazes de recuperar áreas urbanas degradadas com 

condições precárias de moradia, além de permitir a permanência dessas populações de baixos 

rendimentos nesses meios urbanos, como é o caso de Vila da Barca. 

A ocupação de Vila da Barca data da década de 40 e prende-se com motivos como o 

sonho de obter uma casa própria, já que alguns pagavam aluguer, questões económicas 

(desemprego), facilidade de deslocação para o centro urbano, devido à proximidade de uma 

estação de comboio que passava pela Avenida Pedro Álvares Cabral (onde os ribeirinhos 

vendiam sua produção), a pouca distância do mercado Ver-o-Pêso e a facilidade de atracação 

dos barcos. Curiosamente, quanto mais a população e o poder público aterravam a área, que 

era alagada até à Avenida Pedro Álvares Cabral, mais palafitas surgiam sobre o rio, como se 

pode ver na Fig. 6: 

 

 
Figura 6- Vila da Barca na década de 1970 

Fonte: SEPROS 
 

De acordo com a Secretaria Especial de Promoção Social – SEPROS (2006), os 

vários fatores que desencadearam a ocupação de Vila da Barca foram consequência de um 

processo migratório intenso, desencadeado a partir de meados do século XIX, caracterizando-
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se como o motor das transformações na sociedade, quer pelo processo de industrialização, 

quer pela modernização do campo. Na opinião de Lefebvere (2001, p.3), “se distinguirmos o 

indutor e o induzido, pode-se dizer que o processo de industrialização é indutor e que se pode 

contar entre os induzidos os problemas relativos ao crescimento e à planificação, as questões 

referentes à cidade e ao desenvolvimento da realidade urbana”. 

Constata-se, assim, que o processo migratório não só é diretamente responsável pelo 

aumento populacional das cidades e pelos problemas subsequentemente gerados, como 

representa uma migração da força de trabalho excedente em consequência da tecnologia da 

produção agrícola e do crescimento da força destrutiva do capitalismo e da “invasão” do 

espaço pelo capital. As desigualdades sociais resultam deste processo migratório desenfreado 

e desestruturado, dando origem a uma urbanização desordenada, ao crescimento da 

informalidade nas relações de trabalho, ao aumento do número de loteamentos, de 

assentamentos irregulares e/ou favelas, ao aumento da delinquência infanto-juvenil, à 

exclusão social, segregação espacial e degradação ambiental, tornando o meio urbano 

insustentável. 

O crescimento descontrolado das cidades foi um dos fatores que promoveram a 

valorização política da questão urbana, ocorrida nos anos 70, dentro de um quadro de 

profundas desigualdades sociais e degradação do ambiente e das condições de vida; surgiu a 

partir da expressão dos movimentos sociais urbanos, por um lado, e da institucionalização de 

um planeamento urbano racional e tecnocrata, por outro. Esta conjuntura permitiu a 

configuração de condições básicas para o ressurgimento da bandeira da Reforma Urbana. 

No caso de Vila da Barca, a ocupação foi consequência da procura pela melhoria da 

qualidade de vida, definida pelos moradores em termos do aumento do poder de compra das 

famílias que passaram a ocupar aquela área. Entre as facilidades económicas encontradas, ao 

tempo da formação de Vila da Barca, conta-se a estação de comboio que passava pela Av. 

Pedro Álvares Cabral, local onde os ribeirinhos vendiam os seus produtos; a proximidade do 

mercado de Ver-o-Peso, importante polo comercial do estado do Pará; e a existência, na área, 

de uma empresa de favorecimento de castanha do Pará, que gerava empregos, e de uma 

indústria de curtumes, que hospedava os comerciantes ribeirinhos que também encontravam, 

nesta área alagada, a facilidade de atracar as suas embarcações (SEPROS, 2006). 

A origem do nome “Vila da Barca” é atribuída, por alguns moradores, ao facto de 

uma grande embarcação (barca) ter encalhado e ficado esquecida no local; outros creem que o 

nome está ligado ao facto de existirem, no local, várias embarcações portuguesas; e outros, 
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ainda, acreditam que se deva à existência de várias embarcações clandestinas, que serviram de 

referência para os comerciantes ribeirinhos (SEPROS, 2006). 

Ainda segundo a SEPROS (2006), a área de palafitas compreende as passagens Pe. 

Julião, Praiana, Cametá e parte da Tv. Coronel Luís Bentes, sendo ocupada por 196 famílias, 

com uma população de 784 pessoas. 

O que mais chama atenção na área da Vila da Barca são as precárias condições de 

habitação, saneamento, abastecimento de água, iluminação pública, recolha de lixo, além de 

um singular meio de mobilidade urbana. 

A habitação é construída em madeira, em forma de palafitas, assentes em estacas de 

madeiras fincadas no solo do rio, sobre as quais são construídas as casas. Esta foi uma 

alternativa encontrada por muitas famílias que não possuíam terreno para construir sua 

própria casa, tendo-se, apropriado de um “pedaço” dos rios. O sistema de palafitas 

corresponde ao modo encontrado por estas famílias para se protegerem das marés e das cheias 

do rio, pois as estacas de madeira têm altura suficiente para evitar que as águas cheguem às 

casas, mesmos nos períodos de cheia. 

A mobilidade urbana acontece por meio de um mecanismo único, peculiar às áreas 

ribeirinhas menos favorecidas; a circulação interna, na área, faz-se por passadiços de madeira, 

chamados estivas, que, segundo a Secretaria Especial de Promoção Social (2006), têm entre 

0,80m e 1,20m de largura, suspensos do solo, a uma altura que varia entre 0,50m e 5,00m, não 

possuindo, no entanto, corrimão. 

 

 
Figura 7- Vias de locomoção interna em Vila da Barca 

 

É por meio de dessas estivas improvisadas, que não oferecem uma locomoção 

segura, que circula toda a população, verificando-se uma grande preocupação relativamente às 
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crianças, mulheres grávidas e idosos que, apesar de estarem acostumados a equilibrar-se 

nestas “pontes”, estão mais vulneráveis a acidentes. 

O sistema de transporte e circulação externa de pessoas, entretanto, oferece boas 

condições de deslocação, contando com uma ampla variedade de linhas de ônibus (autocarros) 

que ligam Vila da Barca a todas as restantes áreas de Belém, usufruindo de dois grandes 

corredores de tráfico da capital: a Av. Pedro Álvares Cabral e a Rodovia Arthur Bernardes. 

No que diz respeito a saneamento básico, a SEPROS (2006) refere que Vila da Barca 

não possui rede sanitária de esgotos, sendo os dejetos e a água utilizada para higiene pessoal e 

da casa despejados, diretamente, no rio, sem nenhum tratamento prévio, como se pode ver 

pela Fig. 8: 

 
Figura 8- Saneamento básico em Vila da Barca 

 

A precariedade do sistema de saneamento básico torna-se mais calamitosa quando se 

fala no sistema de abastecimento de água, pois 98,52% das habitações são servidas pela 

Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, que oferece um serviço precário, uma vez 

que as canalizações são instaladas sobre as estivas de madeiras, ficando em contacto com a 

água do rio; em virtude das frequentes fugas devidas a problemas nos canos, a água da 

companhia mistura-se com a água contaminada do rio, sendo esta a fonte de abastecimento da 

população, que a usa para a higiene pessoal, para consumo da casa, preparação dos alimentos 

e para saciar a sede (Fig. 9). 
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Figura 9- Sistema de abastecimento de água da Vila da Barca 

 
Em relação à iluminação pública, fornecida pela Rede de Companhia Elétrica do 

Pará – Rede CELPA, o serviço oferecido fica aquém das necessidades da população; há uma 

grande dificuldade de colocação de novos postes de iluminação pública e registam-se 

constantes oscilações de energia (SEPROS, 2006). Este facto contribui diretamente para o 

aumento da criminalidade, uma vez que os criminosos atuam a coberto da escuridão da noite, 

“auxiliados” pela precária ou inexistente iluminação pública. 

A recolha de lixo nas passagens Praiana, Cametá e Julião é feita com carrinhos de 

mão, muitas vezes pela própria população, devido à dificuldade dos camiões do lixo em 

entrarem na área e chegarem até às residências (SEPROS, 2006). 

No que diz respeito ao perfil da população, as famílias são compostas, 

maioritariamente, por crianças, adolescentes e adultos jovens, podendo ser consideradas 

famílias jovens. Em 80,30% dos casos, apenas 1 família habita na residência, em 12,92%, 2 

famílias, em 4,24%, 3 famílias e em 1,27%, 4 famílias. A média de residentes por domicílio é 

de 4 pessoas (SEPROS, 2006). 

O Projeto de Urbanização e Habitação de Vila da Barca teve como objetivos a 

construção de 618 unidades habitacionais em alvenaria, aterro, sistema viário, drenagem 

pluvial, abastecimento de água, rede de esgotos sanitários, equipamentos comunitários. Foi 

aprovado em 2003, contudo, devido a problemas com o terreno e, posteriormente, com a 

empresa vencedora do concurso de adjudicação, as obras só começaram em janeiro de 2006.  

O projeto é uma parceria da Prefeitura de Belém com o governo federal, por meio de 

do programa de erradicação de palafitas do contexto nacional, da responsabilidade do 

Ministério das Cidades, e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que previu a 

transformação das áreas alagadas ou alagáveis em terra firme, a par da regularização fundiária 

e da acessibilidade para a população da área. De realçar que se tratou da primeira intervenção 



 

119 
 

urbanística, em 70 anos de existência do local, além de que a medida teve um caráter social, 

incluindo programas paralelos de criação de emprego e rendimento, bem como de educação 

ambiental.  

Cerca de 700 famílias foram beneficiadas com esta intervenção, que poderá ser 

identificada como uma referência, no desenvolvimento de um habitat ribeirinho, garantindo 

melhores condições sócio ambientais, por meio de de um projeto urbano, socialmente 

construído, circunscrito na pretensão de uma dimensão urbana habitacional, não só local, mas, 

também, de integração na cidade. 

 

 
Figura 10-Projeto de Urbanização e Habitação de Vila da Barca 

 

Entre os objetivos do projeto, destaca-se o discurso de construção da cidadania, por 

meio de uma intervenção socioeducativa que possibilite o acesso aos mecanismos de 

participação e controlo social, fomentando a formação de consciências sociais 

transformadoras, e, principalmente, promovendo a regularização fundiária na área, 

garantindo, com isso, o direito a morar. 

No entanto, observando o processo de urbanização nas cidades, verifica-se que o seu 

crescimento desordenado desencadeia, com maior intensidade, sérios problemas estruturais e 

sociais, como acontece em Belém, por exemplo. Após os dois grandes ciclos da cultura da 

borracha, a capital do Pará deparou-se com uma imensa segregação sócio espacial e sérios 

problemas ambientais, na medida em que a cidade não estava preparada para absorver um 

grande contingente populacional, o que levou ao aumento do número de ocupações 

irregulares e em áreas insalubres, como sucedeu em Vila da Barca. 

Em situações problemáticas como esta, o Estatuto da Cidade, legitimado pela lei 

10.257 de 10 de julho de 2001, que regulamenta o capítulo "Política urbana" da Constituição 
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Brasileira de 1988, abrange, como fundamentos principais, ordenar as funções da cidade e 

propriedade, definir o plano diretor como seu instrumento-base e, mais especificamente, 

garantir-lhe uma função social. Por isso, regulamenta os chamados instrumentos de política 

urbana, entre eles, o direito de superfície, o imposto progressivo e a outorga onerosa, que 

poderão estar presentes nos planos diretores municipais. 

O referido estatuto procura seguir diretrizes como:  

• garantia do direito a cidades sustentáveis; gestão democrática por meio da 

participação popular;  

• cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade, 

no processo de urbanização, em função do interesse social;  

• planeamento urbano associado à preservação do meio ambiente; oferta de serviços 

públicos adequados aos interesses e necessidades da população;  

• ordenamento e controlo do uso do solo; integração e complementaridade entre as 

atividades urbanas e rurais;  

• adequação dos instrumentos de política económica, tributária, financeira e dos 

gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, privilegiando 

investimentos geradores de bem-estar coletivo;  

• recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a 

valorização de imóveis urbanos;  

• proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do 

património cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. 

No entanto, o Estatuto da Cidade não é o provedor das soluções para os problemas 

sociais crónicos das cidades; apenas ajudam na construção e reconstrução do território urbano, 

ao fomentar, com elementos efetivos, uma ação capaz de promover a equidade e a justiça 

social, no âmbito da distribuição do Espaço Urbano. Como dizia Vinicius de Moraes, poeta e 

compositor brasileiro, na célebre canção A Casa: 

Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar 

nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha 

parede. Ninguém podia fazer “pipi”, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero 

na rua dos bobos, número zero. 

De facto, são casas muito “engraçadas”, semelhantes a maquetes recicláveis, 

erguidas sobre estacas e talas de madeira, numa área de várzeas, húmida e inundável, cujos 
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telhados e paredes recobertas por placas de madeira se confundiam, numa só peça, com 

brechas remendadas por lonas. Tal como na canção, “Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém 

podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede”.  

A falta de saneamento básico e infraestruturas organizacionais, leva a população da 

comunidade a despejar os resíduos sanitários no rio, situado por baixo de suas casas, 

reutilizando as águas do mesmo para a higiene pessoal e higienização dos alimentos. Mas o 

rio é, também, um local de divertimento e “lazer” das famílias, que aí têm os seus cães e 

criam os seus porcos. Como se percebe, as condições de habitação são precárias e insalubres, 

e a resignação e as baixas expectativas de vida começam a anunciar o limite dessa população 

e o seu conformismo em relação à pobreza.  

5.2. Os Projetos de Extensão do CCSE em Vila da Barca 

O CCSE/UEPA tem vindo a desenvolver, ao longo dos anos, atividades de pesquisa, 

ensino e extensão universitária. A Resolução nº 2405/2011-CONSUN do Conselho 

Universitário da UEPA aprovou a institucionalização do Núcleo de Estudos e Extensão, 

Trilhas Investigativas Práticas Sociais – NETRILHAS. O Núcleo destina-se à promoção de 

ações, articuladas com o ensino-pesquisa-extensão, integrando conhecimentos nas áreas de 

Educação, Saúde, Ambiente e Direito, de forma interdisciplinar. Essas ações têm como 

destinatários crianças e adolescentes, em âmbito formal e informal, especialmente no contexto 

da região amazónica.  

O grupo de pesquisa em Movimentos Sociais e o grupo Ciências e Tecnologias 

Aplicadas à Educação, Saúde e Meio Ambiente, que coordena um Curso de Pré-Vestibular, 

receberam, na gestão 2008/2013, salas para desenvolver as suas atividades. Sobretudo este 

último grupo desenvolve ações para alunos que frequentam ou já concluíram o terceiro ano do 

Ensino Médio, em escolas públicas, com conteúdos voltados para a terceira fase do Programa 

de Ingresso Seriado (PRISE) ou para o Processo Seletivo (PROSEL). 

Contudo, outra importante conquista para o CCSE foi a criação e implantação do 

Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI). Com esse Núcleo, as ações de acessibilidade, 

neste Centro, poderão ser melhores desenvolvidas. O crescente aumento das atividades do 

CCSE impõe uma dinâmica que requer uma constante revisão das suas atividades 

administrativas e académicas. Para corresponder a essa dinâmica, a Secretaria dos 

Departamentos foi ampliada e a Coordenação Administrativa (CAD), a Assessoria de 

Planeamento e Finanças (Asplan) e a Coordenação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, 
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Pesquisa e Pós-Graduação (COAD) passaram por reformas, de modo a que pudessem servir 

melhor os fins a que se destinam. 

A convocação de projetos de extensão teve a cobertura legal do edital Nº 053/2006-

EXTENSÃO (Anexo A). 

A Universidade do Estado do Pará-UEPA, por meio de da Pró-Reitoria de 

Extensão- PROEX entende que no Brasil, na condição de país com tamanha desigualdade 

social, é necessário que a extensão universitária se configure como um caminho em busca 

de novos rumos, novos conteúdos, novos métodos e técnicas capazes de, ao estampar essa 

desigualdade, provocar o desejo real de contribuir na redução desta junto ao maior número 

possível de famílias habitantes de uma determinada área/território. Assim sendo, a Proex 

convoca todo o corpo docente, discente e técnico-administrativo ao enfrentamento dos 

indicadores de exclusão social ainda discrepante em área de palafitas da Vila da Barca, no 

bairro do Telégrafo, no qual a Reitoria e o Centro de Educação da universidade estão 

situados. Após realizar vários encontros com o Fórum de Entidades e Movimentos Sociais 

da área, a Proex, firmou um projeto de pesquisa para aproximação da universidade ao modo 

de viver e de trabalhar da população da Vila e, após estabelecer um plano de intervenção 

para superação dos desgastes identificados, foram preparados como investigadores 20 

Académicos dos cursos de Enfermagem, Ciências da Religião, Fisioterapia, Formação de 

Professores e Matemática, cujo trabalho se revertem nos dados que compõem os 

Indicadores de Exclusão/Inclusão Social da Comunidade da Área de Palafitas da Vila da 

Barca, assim denominado em conformidade com os desgastes ou fortalecimentos que 

facilitem ou dificultem a vida das famílias da área (Edital n° 053/2006). 

Assim sendo, no seguimento do edital de 2006, 20 projetos de extensão do CCSE 

foram aprovados para aplicação das atividades propostas, a serem executados em 2007. 

Considera-se que a descrição e carcterização da Vila da Barca e das atividades 

extensionistas do CCSE/UEPA contribuem para a melhor compreensão das percepções dos 

sujeitos da pesquisa sobre o processo de gestão dos projetos de extensão ali realizados que 

estão expressos a seguir. 
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Quadro 17– Plano Tático de Atuação da PROEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Plano estratégico 2015/2017 - UEPA. 

5.3. A Perceção dos Sujeitos sobre a Gestão de Projetos de Extensão do 

CCSE/UEPA em Vila da Barca 

A análise apresentada neste ponto da tese, se dá por meio das categorias que 

emergiram dos discursos dos sujeitos da pesquisa - gestores, professores e coordenadores e 

académicos - abrangidos pelos 20 projetos. 

1. 
Consolidar os cursos existentes e ampliar a oferta em áreas e/ou regiões 

estratégicas para o desenvolvimento do estado. 

2. Implementar a avaliação institucional da UEPA. 

3. 
Rever e/ou ampliar as políticas de acesso e permanência da educação 

superior. 

4. Fortalecer e ampliar a Política de Assistência Estudantil. 

5. 

Fortalecer a construção de projetos em áreas de conhecimento de referência 

da UEPA, nos âmbitos do ensino, da pesquisa e da extensão, em áreas 

estratégicas do desenvolvimento do Estado. 

6. 
Fortalecer a inserção social e política da universidade em organizações da 

sociedade. 

7. Promover a reestruturação organizacional da Universidade. 

8. 
Garantir a adequação e modernização da infraestrutura académica e 

administrativa em todos os níveis de atuação da UEPA. 

9. 
Ampliar e diversificar a captação de recursos e melhorar a capacidade de 

gestão operacional. 

10. Minimizar os custos operacionais da Universidade. 

11. 
Aperfeiçoar o acompanhamento e controle institucional sobre as ações 

planejadas e realizadas. 

12. 
Desenvolver uma política de comunicação institucional. Garantir o acesso às 

informações da UEPA à comunidade interna. 

13. Garantir o acesso às informações da UEPA à comunidade interna. 

14. 
Garantir a gestão participativa na UEPA no âmbito administrativo e 

académico. 

15. Valorizar o servidor da UEPA. 
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Categoria 1: A gestão e a formação no âmbito das competências do gestor  

Ao avaliar pelas respostas dos sujeitos gestores, constata-se que o modelo de gestão 

ainda não está consolidado. 

Entendo que seja um modelo de gestão participativa, com liberdade de ação, 

acompanhamento à distância e cobrança dos resultados apenas no final, por meio de 

relatórios. (Gestor 1) 

Gerenciar uma organização sem fins lucrativos como a universidade pública nos 

dias de hoje, considerando que a sociedade espera uma resposta rápida e eficiente, é um 

desafio a ser vencido. Trabalhando com um modelo de planeamento estratégico é o sucesso 

da gestão, pois somos direcionados a estruturas previamente definidas pelas secretarias do 

Estado que integram e possibilitem o funcionamento da mesma. (Gestor 2) 

Gestão colegiada. (Gestor 3). 

É uma instituição organizada como autarquia de regime especial e estrutura 

multicampi, gozando de autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar e de 

gestão financeira e patrimonial, e reger-se-á pelo presente Estatuto, pelo Regimento Geral e 

pela legislação específica vigente. A administração universitária faz-se em nível superior e 

em nível setorial. (Gestor 4). 

Concentrado, embora descentralizado em alguns aspectos. (Gestor 5). 

Constata-se que no referencial básico sobre a universidade, os princípios básicos de 

governança corporativa estão presentes na universidade, como transparência, equidade, 

prestação de contas e responsabilidade corporativa. No site da UEPA está disponível o Portal 

de Transparências, com a publicação do orçamento, folha de pagamento, as despesas 

realizadas, relatório de gestão fiscal, com a finalidade de dar publicidade da gestão dos 

recursos utilizados na instituição. Nos normativos institucionais estão dispostos os elementos 

para um tratamento isonômico da comunidade académica, seja seus servidores, professores, 

discentes  

A gestão estratégica está presente na UEPA, com a construção de mecanismos que 

nortearão os objetivos institucionais, servindo de orientação para as áreas para que haja 

coerência entre elas (Teixeira et al., 2005). A Universidade do Estado do Pará adota a gestão 

democrática participativa, tendo, no seu plano estratégico para 2015/2017, estabelecido 15 

estratégias, conforme se pode ver pelo Quado 17: 
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O formato da concepção de gestão na universidade da qual os sujeitos da pesquisa 

fazem parte, é organizada de acordo com a missão da própria instituição quando apresentada 

no seu plano instituicional. 

A missão, valores, pressupostos definidos contemplam o que de ser prioridade nas 

universidades e tornam-se consolidados quando são observados na prática dos gestores, 

professores/coordenadores e académicos e até pelos colaboradores. 

A concretização de um projeto de gestão inovadora requer muitas vezes, uma revisão 

das políticas da instituição e seus modelos de gestão, considerando a gestão participativa, seu 

planeamento, seus recursos. Pode-se ressaltar que as pessoas que integram as equipes de 

gestores são parte de uma organização, no caso, de ensino superior. Complementados por 

recursos financeiros e tecnológicos entre outros. 

Ressalta-se especificamente as pessoas, pois são o maior elemento de qualquer 

organização que pretende ser bem destacada no mercado. A escolha dos lideres de qualquer 

setor ou projeto é essencial para seu sucesso. Daí a importância da gestão por competência 

que visa identificar, desenvolver e mobilizar as competências institucionais e individuais dos 

particípes da organização, capacitando-os para torná-los cada vez mais parte do processo de 

construção e reconstrução ou criar uma proposta dinâmica e inovadora. Equipes de lideranças 

nas diferentes áreas, organizando os processos e os métodos conduzindos a gestão. 

Quando se trata da concepção de gestão os sujeitos gestores da UEPA afirmaram o 

seguinte: 

Entendo como um conjunto de procedimentos para planeamento e 

acompanhamento de um dado projeto que busca garantir o alcance dos objetivos propostos 

dentro de parâmetros de controle como: prazo, custos, qualidade entre outros (Gestor 1). 

O entendimento voltado a gestão de projetos, independente da vertente, esta 

vinculado a um objetivo prévio a ser alcançado, onde a partir desse ponto, dar-se início a 

produção e construção de ideias (devidamente estruturadas) e metodologias que propiciem 

a criação desse produto. Esse gerenciamento perpassa na busca de atores, habilidades, 

técnicas e conhecimento de orçamento, logística, prazo, organização pessoal, entre outros; 

desta forma, o planeamento é fundamental para o sucesso dos objetivos a serem alcançados. 

(Gestor 2) 

Gerenciar projetos envolve responsabilidade desde a sua concepção, execução e 

finalização. Tendo cuidado em fechar relatórios fidedignos, sempre com preocupação com 

cronograma, orçamento e conclusão condizentes com os objetivos do projeto. (Gestor 3) 
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O gerenciamento deve examinar de maneira contínua, metódica e progressiva o 

modo de execução do projeto em suas diferentes etapas, verificando dentre outras coisas: o 

cumprimento dos prazos, o suprimento dos insumos, os custos reais versus os custos 

projetados e a consonância e/ou adequação dos resultados com os objetivos (produtos) 

programados. (Gestor 5) 

A gestão de projetos permeia todas as ações nas organizações, envolvendo um 

empreendimento único, com ínicio, meio e fim determinado, etapas que utilizam recursos e é 

conduzido por pessoas, com intuíto em atingir objetivos programados. 

Outro aspecto destacado foi a experiência relativa ao processo de formação, nos 

projetos de extensão, atribuindo-lhe um papel relevante com vistas a formação de agentes de 

mudanças sociais. Nas palavras de um entrevistado: 

A formação é sempre no próprio processo, ao mesmo tempo você estava formando, 

[...] o processo de formação ele se dá na vivência. No NECAPS nunca existe dizer que tem 

um curso pra você aprender a fazer projeto. É na própria vivência do trabalho que a gente 

tira nossos cursos de estudo, as nossas formações que a gente considerava que era formação 

em processo (Ponte 2). 

A formação de professores, inicial e contínua, é um processo gerador de 

competências, que possibilita a compreensão da sociedade e da realidade educativa, na 

tentativa de intervir para transformar. Procura criar situações de formação mais estimulantes, 

do ponto de vista intelectual, tendo por meta estabelecer uma relação entre a teoria e a prática. 

Isso mesmo é claro na prática vivencial dos gestores e educadores dos projetos de extensão na 

UEPA. 

A articulação entre a formação inicial e a formação contínua dos professores é 

essencial. O importante é pensar e fazer acontecer, tendo como referência a reflexão sobre a 

práxis profissional dos educadores, enquanto sujeitos desse processo educativo. 

Ainda a respeito da formação para a gestão de projetos mostrou-se para os 

entrevistados como uma ação contínua e permanente, no processo de troca de saberes, 

destaca-se o depoimento a seguir. 

Sempre a gente tem um trabalho de formação de projeto, mas que é em processo, 

entende, então a gente reúne, a gente discute, não é aquele curso “ai eu vou participar de 

um curso de projeto”, uma coisa que parece está desvinculado do teu fazer, então agente 

tem muito isso aprendizagem pela vivência, aprendizagem pelo processo. (Ponte 2). 
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Confirma-se a premissa de que a educação não se reduz à transmissão de informação 

produzida numa área específica do conhecimento; vai muito mais além, já que se espera que 

este conhecimento seja relevante para o indivíduo e lhe possibilite os meios necessários para 

intervir na realidade, a fim de a modificar. 

A educação é um processo de ação-reflexão-ação do ser humano que se desdobra a 

partir de si mesmo, pois depende da ação de outro ser humano para lhe dar continuidade. O 

ser humano é o responsável pelo desdobramento da sua ação, na sociedade, que pode conduzir 

à humanização, estabelecendo leis da razão e da liberdade, ou ao seu oposto, à 

desumanização. “É pela educação que o homem se torna homem” (Freire, 1995, p. 20). 

Portanto, a formação é, também, um processo coletivo. Nessa mesma linha, o entrevistado 

(Académico 1), destaca que: 

Atualmente faço parte de dois grupos de estudo (NEP e PESCA). Por meio de do 

NEP, realizo atividade dentro de comunidade hospitalar, realizando ações no campo da 

EJA. Por meio de do NEP participo de formações que abordam mais diversos temas, que 

contribuir para nossa formação. No PESCA, participo de grupo de discussões dentro da 

temática de educação e saúde. Durante minha graduação fiz parte de projetos de extensão 

onde nossa formação ocorria em um dia da semana, que dialogávamos com os textos em 

busca de um melhor suporte para nossa prática no projeto (Académico 1). 

Pode-se analisar que os núcleos e grupos de pesquisa e extensão estão construindo 

uma práxis reflexiva, podemos ser capazes de estimular um processo de formação dos 

profissionais de educação que favoreça uma prática pedagógica mais consciente, competente 

e crítica. A ênfase proposta na reflexão, a partir do quotidiano escolar, primeiro, 

individualmente, ampliando-se, posteriormente, para o coletivo, viabilizará a recriação e a 

contextualização da prática pedagógica, no contexto para que os projetos de extensão 

universitária estão voltados. 

Neste sentido, a educação é um processo social, uma construção do conhecimento, 

sendo atualmente reconhecida como o meio mais estratégico de gerar oportunidades para as 

classes populares. É um fator-chave na construção da cidadania, desde que assente numa 

proposta em que cada indivíduo tenha direito a participar do processo de desenvolvimento da 

sua própria autonomia. Desta forma, a educação estará a contribuir para formação de um novo 

ser humano (Freire, 1996). 
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Outro elemento trazido pelos entrevistados, referente à formação para o 

desenvolvimento de competências necessárias para a gestão de projetos de extensão, é a 

articulação teoria-prática. 

O Projeto de extensão vem possibilitar ao aluno a vivência da teoria. Permitindo 

por meio de de uma metodologia baseado no diálogo desenvolver ações que possibilitem a 

inclusão sócio educativa de pessoas que foram excluídas da sociedade, por não ter tido as 

condições, e as políticas publicas de inclusão não conseguir alcançá-las (Académico 1). 

A extensão universitária possibilita que o académico possa colaborar com a 

sociedade, socializando o conhecimento, estreitando as barreiras existentes entre a 

comunidade a universidade. Trata-se da relação entre a teoria e a prática, ou seja, faz com que 

o conhecimento ultrapasse o interior das salas de aula, construindo sua práxis. 

Segundo Brzezinski (2007), a LDB contempla alguns avanços no que diz respeito à 

formação dos profissionais da educação, ao consagrar a associação entre teoria e prática como 

fundamento da formação: 

I – a associação entre teoria e prática, inclusive mediante a capacitação em 

serviços; 

II – aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 

ensino e outras atividades. (Art. 61, itens I e II) 

Como se pode verificar, a LDB valoriza o recurso a experiências anteriores na 

formação de docentes. Mas esta questão terá de ser vista com muito cuidado, porque muitos 

poderão substituir a base teórica indispensável da formação pela simples prática da sala de 

aula, ou mesmo, ter em conta outro tipo de experiências que não têm a ver com a docência. 

A gestão de projetos de extensão representa, também, um processo de avaliação 

institucional quando expõe as práticas da universidade para a sociedade na qual está inserida, 

de forma positiva ou negativa. É a prática extensionista que identifica como a universidade se 

apresenta e interage com a população conforme estabelecido na LDB, no art. 43-VI como 

missão da educação superior: "estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente 

em particular os nacionais e regionais, bem como prestar serviço especializado à comunidade 

e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade". 

Nos projetos de extensão, a UEPA pode levar a cabo um processo de construção da 

gestão do conhecimento e de competências, na formação de gestores extensionistas na 
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universidade, concretizando as práticas nos projetos e efetivando-os no contexto de uma área 

de risco social. 

Em termos de lançamento e divulgação de editais é um processo centralizado na 

pró-reitoria, já na execução dos projetos, por ser a UEPA uma instituição multi-campi, a 

PROEX tem o apoio de algumas unidades descentralizadas nos centros (COADs) e nos 

campi do interior. Vejo como principal problema a falta de autonomia da PROEX para 

compras e contratação de serviços previstos em cada projeto, o que causa atrasos na 

execução pois depende do setor de licitação. A sugestão, a exemplo do que ocorre em 

outras universidades como a UFRJ, e que a PROEX/UEPA passa-se a ter uma unidade 

gestora de recursos onde poderia ordenar despesas e realizar licitações e compras diretas, 

quando fosse o caso. (Gestor 1). 

A Pró-reitora de Extensão (PROEX) tem uma organização própria e seu 

funcionamento esta ligado à publicação de editais, programas e projetos, além de eventos 

como festivais artísticos, de músicas, jogos, encontros de parcerias (prefeituras, 

universidades, secretarias, sociedade civil e política), congressos e fóruns. O fomento 

realizado na PROEX é outro ponto a ser destacado, sem falar na estruturação de periódicos, 

proporcionando a comunidade académica à publicação de artigos e resumos em cadernos e 

revista de extensão. (Gestor 2). 

Essa equipe, de formação diversa, faz a gestão do PROEX, juntamente com um 

Núcleo de Arte e Cultura (NAC), ademais, contando com o Centro de Ciências e Planetário 

do Pará (CCPP), com ações importantíssimas realizadas junto a sociedade. (Gestor 3). 

Participativo ascendente uma vez que são estabelecidos por meio de editais, com 

livre concorrência baseada no mérito e pertinência. (Gestor 5). 

Ainda sobre articulação teoria-prática na UEPA, subsistem problemas que requerem 

reflexão, há incertezas e limitações nas práticas experenciadas no quotidiano, por isso faz-se 

necessário que sejam repensadas as finalidades e funções, como também definir 

consequentemente uma política extensionista assumida com maior seriedade e competência 

por todas as instâncias académicas. A universidade precisa fazer valer sua função educativa, 

com maior preocupação essencial de melhorar a sociedade, aprimorando com competência e 

seriedade o trabalho universitário, numa prática empreendedora junto ao processo construção 

e reconstrução de conhecimento. 

No Plano de Desenvolvimento Institucional é garantido aos acadêmicos a creditação 

curricular de 10% (dez por cento) de atividades inerentes a extensão universitária, além da 

ampliação de recursos investidos e da qualidade das ações efetivadas. Desta forma, a UEPA 
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implementa e amplia o processo de democratização do conhecimento acadêmico interagindo 

com a sociedade numa permanente relação teoria e prática. O Governo Federal no âmbito do 

Ministério da Educação e Cultura, MEC, por meio de do PROEXT, que é o Programa de 

Extensão Universitária, financia os projetos e programas de extensão da UEPA permitindo, 

assim, a ampliação da participação dos docentes e discentes nas práticas extensionistas. 

No contexto da formação para competências do gestor, emergiu a necessidade da 

capacidade de promover a mobilidade social, como destaca o Académico 3 

Entre outras funções significativas concernentes a esse tipo de projeto, a que o 

fundamenta de forma mais eficaz é a de mobilização educativa, de cunho académico, que 

interliga a Universidade a comunidade em geral, abrangendo um número maior de 

indivíduos por meio de trabalhos diversificados e interativos (Académico 3). 

A mobilização social e a organização, enquanto expressões das práticas educativas 

desenvolvidas em diferentes espaços sócio-ocupacionais, consubstanciam-se em processos de 

participação social, formulados e implementados de formas diferenciadas pelas classes sociais 

na luta pela hegemonia na sociedade; não constituem, portanto, processos exclusivos.  

A mobilização social e a organização, como elementos constitutivos e condição 

indispensável na concretização das práticas educativas desenvolvidas pelo extensionista, 

vinculam-se a diferentes projetos profissionais e societários. Projetos de interesse das classes 

subalternas ou projetos de interesses das classes dominantes, cujas perspectivas são, 

respectivamente: de superação da sociedade capitalista, tendo como horizonte a conquista da 

emancipação humana, passando pelas lutas democráticas e pelo fortalecimento de processos 

emancipatórios das classes subalternas e de toda a sociedade; e de manutenção da ordem 

capitalista, tendo como exigência a subalternidade da classe trabalhadora, enquanto segmento 

das classes subalternas (Abreu, 2012). 

Ao lado da mobilização social, o sujeito da pesquisa académica destaca ainda, 

durante a entrevista a importância do trabalho coletivo. 

Com efeito, quando se aborda as práticas, não se deve considerar apenas aquelas cujo 

objetivo resida na transmissão de conteúdos disciplinares, com regras e normas 

preestabelecidas, que muitas vezes, configuram aulas monótonas, sem nenhuma relação com a 

realidade do aluno, que não tem a oportunidade de se manifestar, ficando sujeito às 

imposições do professor. Por sua vez, este realiza um exercício de mera transferência de 

informação, não estimulando no aluno o espírito criativo e participativo, e privilegiando a 

vertente objetiva do processo de aprendizagem. Desta forma, o aluno é instruído para 
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“utilizar” o conhecimento adquirido em provas e testes, orais e/ou escritos eminentemente 

teóricos e raramente práticos.  

Como fundamento nos princípios básicos da Política Nacional de Extensão 

Universitária pode-se destacar conforme as respostas dos sujeitos: 

Acredito que todas são incentivadas em cada projeto, contudo o resultado depende 

dos objetivos do projeto e a forma como é desenvolvido. Entretanto, entendo que a interação 

dialógica ou o mútuo aprendizado entre a universidade e a comunidade ocorre 

naturalmente, bem como o impacto na formação do estudante que aprende muito nas 

experiências de campo. (Gestor 1). 

Todos estão presentes na UEPA, entretanto ela tem um desafio muito grande, 

desafio este que se traduz ao tamanho que ela ocupa no Estado, sendo assim o grande 

desafio é fazer com que todos princípios e fundamentos possam ser aplicados em todos os 20 

campi na íntegra. A UEPA vem fazendo isso, porém muito timidamente, por motivos 

inerentes da estrutura interna. (Gestor 2). 

Interação dialógica ocorre bem claramente na Uepa; interdisciplinaridade 

também, assim como o impacto na formação dos estudantes e na transformação social, 

porém a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão ainda está longe de ser alcançado. 

(Gestor 3) 

Multidisciplinaridade; Interação com a sociedade; Ética; Parceria 

interinstitucional. (Gestor 5). 

Contudo, outros sujeitos da pesquisa destacam também a articulação entre pesquisa, 

ensino e extensão, como elementos fundamentais para o processo de gestão dos projetos 

extensionistas, o que, certamente, contribui de forma importante para a construção de 

competências gestoras. 

[...] eu desenvolvi muitos projetos, pesquisa, extensão, essa é a nossa proposta, a 

gente nunca trabalhou com projeto isolado, sempre o ensino tá junto e a pesquisa sempre, 

então foi uma aprendizado que eu vim trazendo desde a minha graduação. (Ponte 2). 

[...] Eu vejo o ensino, a pesquisa e a extensão, em um processo de mão dupla, de 

rever as nossas ações em nome da cidade, por isso que a gente diz ensino, pesquisa e 

extensão. Não dá pra que a gente faça ensino e a pesquisa sem essa reflexão que o projeto 

de extensão nos traz (Ponte 2). 
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[...] eu faço a extensão com o ensino, eu levo meus alunos lá pro Curro Velho, 

então eu trabalho com eles o ensino para extensão, então eles montam os jogos e a gente vai 

pra lá, com os meus alunos de graduação (Ponte 4). 

Acredito que todas são incentivadas em cada projeto, contudo o resultado depende 

dos objetivos do projeto e a forma como é desenvolvido. Entretanto, entendo que a interação 

dialógica ou o mútuo aprendizado entre a universidade e a comunidade ocorre 

naturalmente, bem como o impacto na formação do estudante que aprende muito nas 

experiências de campo (Gestor 1). 

Todos estão presentes na UEPA, entretanto ela tem um desafio muito grande, 

desafio este que se traduz ao tamanho que ela ocupa no Estado, sendo assim o grande 

desafio é fazer com que todos princípios e fundamentos possam ser aplicados em todos os 20 

campi na íntegra. A UEPA vem fazendo isso, porém muito timidamente, por motivos 

inerentes da estrutura interna (Gestor 2). 

Interação dialógica ocorre bem claramente na Uepa; interdisciplinaridade 

também, assim como o impacto na formação dos estudantes e na transformação social, 

porém a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão ainda está longe de ser alcançado 

(Gestor 3).  

Multidisciplinaridade; Interação com a sociedade; Ética; Parceria 

interinstitucional. (Gestor 5). 

A partir da leitura da LDB e do Plano Nacional de Extensão, resulta claro que a 

gestão da extensão universitária tem uma importância fulcral, permitindo aos académicos, na 

vida prática, utilizar o conhecimento construído na universidade.  

Com relação à interligação de saberes na extensão universitária, a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, realizada como processo educativo, cultural e científico que 

é presente nos princípios de extensão da UEPA conforme o relato dos sujeitos, possibilitando 

ao aluno viver experiências pelas quais possa trocar e partilhar saberes pertencentes às 

diferentes áreas do conhecimento, a fim de que consiga apreender o seu significado e valor, 

bem como a sua dimensão e utilidade para a sua própria vida académica. Isso permitir-lhe-á 

desenvolver múltiplos aspetos relativos à diversidade de manifestações da atividade humana, 

nomeadamente a formação da sua visão crítica do mundo, bem como formas de interpretar a 

realidade à sua volta.  

Para que o ensino não se converta numa experiência angustiante, deve-se possibilitar 

ao aluno viver experiências pelas quais possa trocar e partilhar saberes pertencentes às 
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diferentes áreas do conhecimento, a fim de que consiga apreender o seu significado e valor, 

bem como a sua dimensão e utilidade para a sua própria vida. Isso permitir-lhe-á desenvolver 

múltiplos aspetos relativos à diversidade de manifestações da atividade humana, 

nomeadamente a formação da sua visão crítica do mundo, bem como formas de interpretar a 

realidade à sua volta.  

Constata-se com esta pesquisa que a gestão dos projetos de extensão apresenta 

relevância para os académicos das IES, docentes envolvidos e a comunidade por eles servida, 

pois são muitos os benefícios que resultam da troca de saberes que a extensão a todos 

proporciona. Os projetos de extensão são extremamente necessários como intervensão social, 

para agregar valores aos envolvidos. Cabe à universidade, por meio de sua gestão superior, 

assegurar novas parcerias a fim de dar condições aos coordenadores dos projetos de extensão 

a utilização dos novos paradigmas de gestão organizacional. 

A formação contínua de gestores, não deve abordar apenas a dimensão técnica, mas 

incluir a reflexão científica, política e social. O gestor, além de possuir uma formação inicial 

sólida, deve investir num processo contínuo e sistemático, que lhe permita desenvolver-se 

como profissional da educação, comprometido com a qualidade, independentemente do nível 

de ensino que leciona. 

Os gestores participantes da pesquisa apresentaram formação profissional técnica e 

formação nas áreas de matemática, pedagogia, biologia, quimíca, ciências naturais, letras, 

greografia, música e sociologia. 

O aperfeiçoamento profissional adquire novas informações e adaptando-se as 

mudanças, amplia o conhecimento e melhora a prática. É possível dizer-se que a formação 

contínuada envolve mudança social, visa o aperfeiçoamento profissional, procurando soluções 

para os problemas com que a educação se debate. A formação contínua é mais do que a soma 

de cursos, palestras, seminários; é um momento de reflexão ótica sobre a prática de 

construção permanente da identidade pessoal e profissional em interação mútua com os pares. 

Pode garantir a atualização permanente e a consolidação de uma política, contribuindo para a 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 

Conta, ainda, no processo de desenvolvimento de competências para gerir projetos de 

gestão, a experiência acumulada na vida profissional, como destacam os sujeitos da pesquisa: 

De ensino eu já quase dez anos fui coordenadora do Projeto do curso de 

especialização de informática na educação, já fiz esta coordenação para o MEC PROINFO 

a UEPA, coordeno a área de tecnologia na educação, já coordenei Projetos a SECTAM que 
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é a Secretaria de Tecnologia do Estado do Pará em convênio com o MEC, coordenei o 

Projeto matemática e ciência para professores do ensino fundamental e médio, e superior 

também, e coordenei Projetos de pesquisa e também de extensão dentro da UEPA, pesquisa 

eu devo ter coordenado uns três Projetos e Extensão uns seis anos talvez coordenando 

(Ponte 5). 

[...] na UEPA nós tínhamos um grupo também, gestão ambiental e processos 

industriais, eu era o vice-coordenador do grupo (Ponte 3). 

Quando nós inserimos o Projeto para o MEC nós estivemos em Brasília por várias 

vezes, fazendo análise dos Projetos e fazendo a retomada de novas ações, dando um foco em 

cima da gestão, então eu creio que essa experiência tenha sido uma boa complementação na 

minha formação para gerenciar projetos (Ponte 1). 

[...] Desde quando eu entrei na escola que o projeto era realizado, eu já vinha 

duma experiência de trabalho na minha formação académica universitária de participar de 

projetos tanto da pesquisa quanto de extensão. (Ponte 2). 

Esses saberes e práticas, assim como todo o conjunto de princípios e técnicas, 

contribuíram para as diversas áreas do conhecimento, na realização das ações de formação 

académica e científica dos gestores e da equipe participante, promovendo a produção de uma 

rede de saberes.  

Nesse sentido, o professor/coordenador – educador traduz, nas práticas educativas, os 

posicionamentos teóricos do seu projeto, devendo ser capaz de transcender as orientações 

puramente instrumentais do “como fazer” (técnicas/instrumentos) para atingir a dimensão 

substantiva do “para que” e “o que fazer” (suporte ideológico e conteúdos educativos da sua 

prática), procurando a coerência entre esses conteúdos e a base instrumental que lhes dá 

suporte. 

Nem sempre, contudo, tem sido esta a realidade observada nos processos 

administrativo-pedagógicos dos sistemas de ensino e suas instituições. Não obstante algumas 

experiências inovadoras, a ênfase tem sido colocada na metodologia, em detrimento dos 

aspetos filosóficos, políticos e epistemológicos da educação e da sua gestão, o que tem levado 

muitas instituições educativas ao exercício de uma prática instrumental, fragmentada e 

desarticulada da relação teoria/ prática. Ao fazerem-no, perdem de vista a necessária 

compreensão crítica dos meios facilitadores do processo educativo, e, sobretudo, dos 

propósitos que levaram à sua utilização (finalidades e objetivos educativas). 
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Este desfasamento entre teoria e prática tem frequentemente conduzido a graves 

distorções na atuação do gestor como educador: ao invés de assumir uma atitude crítica e 

reflexiva no processo histórico, por meio de de uma prática transformadora, acaba por não 

conseguir desempenhar o seu papel com autenticidade, na medida em que aplica técnicas e 

modelos para cumprir finalidades que ou desconhece ou não escolheu. Em síntese, a 

compreensão da prática pedagógica comprometida com a transformação e a construção 

sociais exige uma nova visão da relação entre teoria e práticas educativas. 

A teoria ajuda, assim, a lançar luz sobre muitos aspetos da prática pedagógica; porém 

só poderemos avaliar a sua viabilidade e profundidade transformadora, se os próprios 

educadores e instituições educativas forem capazes de, no processo educativo, a explicitar e 

compreender, bem como de propor formas de intervenção que se caracterizem pela 

convergência de objetivos comuns. É neste processo permanente de ação-reflexão-ação que se 

constrói o projeto político-pedagógico coletivo.  

É este o sentido esclarecedor que tem a teoria, nesta nova visão da relação teoria-

prática. Como afirmou o gestor do projeto:  

"[...] a formação complementar, a gente tem mais do ponto de vista da experiência 

profissional" (Ponte 3).  

Percebe-se que os gestores dos projetos, apresentam experiência profissional, todos 

atuam há mais de dez anos na profissão, e isso faz diferença no processo de gestão dos 

projetos. 

A prática educativa do gestor necessita de ser redimensionada com o objetivo de 

alcançar essa nova visão da relação teoria-prática. É nesta forma de agir que se descortina a 

possibilidade de uma prática pedagógico-administrativa mais crítica, transformadora; é nela 

que se encontra a oportunidade da formação e da ação do autêntico educador. A possibilidade 

de descrever e problematizar a sua prática pedagógica, de procurar explicá-la com base num 

referencial teórico e de a compreender nos seus determinantes históricos, permite-lhe negá-la 

dialeticamente, criando novas alternativas que conduzem ao avanço. 

Este processo é a própria construção do projeto político-pedagógico coletivo. 

Segundo o relato de um sujeito da pesquisa:  

"[...] na UEPA nós tínhamos um grupo também, gestão ambiental e processos 

industriais, eu era o vice-coordenador do grupo." (Ponte 3).  
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É possível concluir, portanto, que, nas áreas de educação, saúde, tecnologia e 

ambiente, a UEPA tem aumentado a construção de projetos de extensão. 

No processo de institucionalização dos projetos, o gestor não pode perder de vista a 

função educativa da sua prática. Deve, para tanto, apropriar-se e desenvolver, em parceria 

com as demais instâncias envolvidas, a gestão compartilhada, como instrumento de 

desenvolvimento dos projetos, sobre os quais é necessário refletir, analisando-os e colocando-

os face à realidade da escola, no contexto da construção do projeto pedagógico que, tal como 

aqueles instrumentos, deve assentar nos princípios de autonomia, participação e 

descentralização. 

Ao incorporar as propostas e instrumentos como alternativa adequada aos problemas 

e necessidades definidas no seu projeto pedagógico, a universidade assume-os como seus, 

fortalece-se, torna-se competente, e partilha-os, por meio de mecanismos e estratégias 

democráticas que passa a adotar. 

Categoria 2 – Os princípios da gestão 

A Universidade do Estado do Pará traz como um dos elementos norteadores para o 

desenvolvimento de seu trabalho académico, a concepção de gestão democrática, 

compreendida como um processo de deliberação, condução e concretização pautada pelos 

princípios da participação coletiva, a partir da efetiva autonomia institucional, contrariamente 

à história do sistema capitalista, respeita e legitima os interesses da coletividade, em prol do 

desenvolvimento social. 

Conheço as 5 diretrizes da extensão universitária brasileira: interação dialógica, 

intercisciplinaridade e interprofissionalidade, indissociabilidade ensino-pesquisa- extensão, 

impacto na formação do estudante, impacto social (Gestor 1). 

No meu ponto de vista e conhecimento diante dos projetos de extensão os quais 

pude coordenar e participar, sempre pautei como princípios a possibilidade de garantir a 

interação inter(multi)disciplinar entre os atores e a sociedade; uma base para a formação 

do estudante e do professor, sim do professor no tripé ensino/pesquisa/extensão; a 

possibilidade da troca de informações em duas vias, no sentido de repassar o conhecimento 

por meio de de diálogos propícios para  a comunidade; e a vivência com a realidade do 

próximo e assim se colocar no lugar do outro (Gestor 2). 

Os que estão contidos na Política Nacional de Extensão (PNE), porém as 

diretrizes para as ações de extensão universitária são importantes para o entendimento e 

execução das atividades de extensão: interação dialógica; interdisciplinaridade e 
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interprofissionalidade; indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão; impacto na formação 

do estudante e na transformação social (Gestor 3). 

Creio que a universidade tem um compromisso social obrigatório a ser cumprido, 

e nesse ponto a extensão universitária cumpre muito bem esse papel, e dessa forma garante 

que o saber académico/científico possa sair dos “murros” de qualquer instituição de ensino 

superior e se integrar aos conhecimentos populares, artístico e cultural, formando realmente 

Cidadãos. Fundamentos importantíssimos (Gestor 4). 

Multidisciplinaridade; Interação com a sociedade; Indissociabilidade com a 

pesquisa e o ensino; Ética; Interesse público; Parceria interinstitucional. (Gestor 5). 

Discutir os princípios da gestão numa perspetiva de gestão democrática, enquanto 

conceito relativamente novo - tendo em conta que o processo de redemocratização, no Brasil, 

a consequente efetivação do princípio constitucional da gestão democrática e a implantação 

de políticas governamentais voltadas para a democratização nas escolas só se deram a partir 

do final dos anos 1980 - é algo que faz com que se abandone o modelo de administração 

escolar assente na hierarquização, no centralismo e na pouca ou nenhuma participação 

consciente da comunidade escolar. 

Nesse contexto, aqui foram apresentadas as percepções dos sujeitos da pesquisa a 

respeito da presença da concepção democrática na gestão dos projetos de extensão em análise, 

de modo a verificar o modo pelo qual tal concepção pode ser responsável pela ampliação dos 

processos de participação e contribuir para a formação de uma consciência crítica e 

participativa da comunidade.  

Constatou-se que as práticas programadas e as atividades em grupo nos projetos 

permitiram às equipes experenciar os princípios de gestão. 

[...] Como eram atividades dialógicas, era conversa com receptor, o receptor 

sempre vai fazer dizer o que sabem e a gente também, fazer essa troca [...]. (Ponte 2). 

O planeamento consiste na identificação, análise e estruturação dos objetivos da 

instituição, em direção aos fins a que se propõe, levando em consideração as suas políticas e 

os recursos disponíveis. 

O planeamento estratégico em organizações deve considerar alguns princípios 

fundamentais propostos por Pereira (2010), como uma cultura baseada no desempenho, que 

deve ser executado impecavelmente; uma estrutura flexível e simples; estratégia clara, 

objetiva e disseminada a todos os atores organizacionais; parcerias e relacionamentos 
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respeitosos e confiáveis; criatividade e inovação em processos, serviços e produtos; e líderes 

comprometidos com a organização. 

[...] Se a gente ia trabalhar o jovem como sujeito de direito, pensar esse tema. Aí a 

gente já tinha discutido, o grupo todo, o que nós vamos discutir, o que nós vamos trabalhar. 

(Ponte 2). 

A gestão de projetos pode ser descrita como o processo de planeamento, execução e 

controlo de um projeto, desde o início até à conclusão, com vista à consecução de um objetivo 

final, dentro de um prazo estabelecido, a um determinado custo e com um dado padrão de 

qualidade, por meio de da mobilização de recursos técnicos e humanos. 

[...] os processos de gerenciamento dos projetos e eles são feitos em reuniões entre 

os GT’s e em reuniões gerais, nas discussões com o grupo e nas reuniões gerais e aí a gente 

dividia as atividades junto com os estagiários, eram apresentadas essas atividades nas 

reuniões de grupo e eram apresentadas nas reuniões gerais pra que todo o grupo tomasse 

conhecimento de como era o andamento (Ponte 2). 

[...] Eu tenho até algumas coisas que eles colocaram [...]: clima cooperativo entre 

coordenação, estagiários e jovens que participaram das atividades. (Ponte 1). 

[...] Hoje quando a gente realiza projeto, a gente realiza projeto interdisciplinar, 

primeiro a gente checa a comunidade, vê o que a comunidade tá pedindo, vê o que tá 

empatando a comunidade, a partir daí a gente começa a abrir os leques das pesquisas pros 

outros setores (Ponte 3). 

Primeiro fizemos uma visita a área, nós pegamos fotos de satélites, fizemos 

algumas demarcações de GPS pra gente fixar alguns pontos no sistema, depois nós fizemos 

uma reunião com todo o grupo, onde nós definimos as ações que agente poderia desenvolver 

lá. Um grupo trabalharia com educação ambiental, um grupo trabalharia com a coleta de 

água, outro trabalharia com a coleta de lixo e no final nós, como produto, nós fizemos 

algumas oficinas pedagógicas para fechar o bojo da questão. (Ponte 3). 

Nas respostas dos sujeitos, é possível identificar princípios e características do 

planeamento estratégico adotado pela UEPA, como a periodicidade, o diagnóstico da 

realidade que, certamente permite a elaboração de projetos que, na sua execução, alcançam 

objetivos de duplo interesse: os da Universidade e os da comunidade atendida. 

Planeamento acontecia semestral, sendo que antes do grupo realizar o 

planeamento das ações, primeiro era perguntado aos educandos o que eles gostariam de ver 

no decorre do projeto e as observações que eram colocadas pelos educadores, após 
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primeiro contato com os educandos. As atividades iniciavam com visitar os espaços, 

realizando uma divulgação do projeto e informando o dia que iria ocorre as inscrições para 

o projeto. Essas inscrições aconteciam para equipe saber mais ou mesmo a quantidade de 

crianças que seriam atendidas naquele semestre. A equipe do projeto era composta por 

estudantes de pedagogia, estudantes de fisioterapia e estudantes de terapia ocupacional. 

Onde de acordo com as atividades, cada aluno ficava responsável pela execução das ações, 

outras ficavam auxiliando, tudo que era registrado em atas (Académico 1). 

[...] "Todos os nossos projetos que são mandados para as chamadas estão 

diretamente vinculados aos nossos GT’s do NECAPS que dão continuidade". (Ponte 2). 

Nós sabemos que nos nossos recursos hídricos aqui dessa bacia hidrográfica é 

jogo material, a carga orgânica de todo esse material aqui, que em tese não é tratada, essa 

carga orgânica ela acaba indo para o sistema e acaba aumentando a contaminação 

orgânica dentro do sistema e nós sabemos que os nossos recursos hídricos de um modo 

geral é o que abastece toda a comunidade da Vila, que é similar a outras comunidades nas 

ilhas, por exemplo, Vila da Barca, Aurá. (Ponte 3). 

Os benefícios da gestão participativa estão relacionados com a aprendizagem, 

incidindo em valores como a cidadania, a organização e a gestão. A informação sobre a 

comunidade, o local e perceção da realidade presente e futura constitui a base desse tipo de 

planeamento. Entretanto, para que o modelo funcione de acordo com o que dele se espera, é 

necessário que todos estejam inteirados acerca da realidade da universidade para poder 

diagnosticar os problemas e apontar as soluções.  

A análise, decisão, execução e avaliação das ações são da responsabilidade dos 

atores sociais. A grande vantagem que resulta dessa circunstância é a construção de uma 

cultura de planeamento coletivo, fortalecendo as práticas democráticas e a distribuição 

horizontal do poder de decisão. 

[...] quando a gente terminou, quando teve a outra chamada do outro ano, meu 

projeto foi aprovado no mesmo espaço, mesmo cenário lá, com os mesmos acessos pra que a 

gente pudesse dar continuidade [...] (Ponte 5). 

A extensão universitária é uma obrigatoriedade constitucional, disposta no artigo 

207, da Constituição Brasileira. Parte-se do entendimento que a universidade vai muito mais 

além do ensino. O sentido denotativo da palavra Extensão é o de estender, levar algo a algum 

lugar ou alguém. Mas a extensão universitária é mais que isso e pode fazer parte de qualquer 
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curso da Universidade. É uma forma de interação entre a universidade e a comunidade em que 

está inserida. 

Algumas literaturas que nós levantamos mostravam que aquela região ali, ela tem 

alto índice de doença de veiculação hídrica. Por exemplo: as crianças elas têm muitos 

problemas de cólica, de cólica mesmo, dor de barriga, elas têm muita micose. [...]. (Ponte 

3). 

A extensão funciona como via de dois sentidos ou "duas mãos"; por meio de dela, a 

Universidade influencia, ao mesmo tempo que é influenciada, levando até à comunidade o 

conhecimento produzido no seu seio. Contudo, não deve ser um centro de formação do 

empregado, mas formar o investigador, que deve gerir a produção.  

A extensão tem essa função de dar esse retorno social para que a comunidade 

possa usufruir, porque a universidade ela tem uma missão social, ela exerce essa missão 

social no momento em que ela sai dos muros dela e vai atender a expectativa das pessoas da 

comunidade e mostrando não só o seu trabalho, mas fazendo com que as pessoas possam 

usufruir realmente. (Ponte 5). 

A extensão universitária é a possibilidade de o académico colaborar com o país, 

socializando o conhecimento, diminuindo as barreiras existentes entre a comunidade e a 

universidade. Trata-se do relacionamento entre a teoria e a prática, de fazer com que o 

conhecimento ultrapasse a sala de aula, permitindo a aprendizagem também pela aplicação, 

fazendo e praticando (Silva, 1996). 

Por meio da Extensão, a Universidade chega à comunidade, ou trá-la até si, 

disseminando o conhecimento de que é detentora. É uma forma encontrada pela universidade 

para socializar e democratizar o conhecimento, levando-o para fora dos seus muros (Silva, 

1996). Para ser realizar os projetos no contexto citado foi realizado uma pesquisa 

antropológica. 

[...] Pra gente montar o Projeto nós percorremos várias áreas dentro da cidade de 

Belém, na região metropolitana, que tivesse o foco naquilo que agente queria desenvolver. 

Encontramos um bairro no centro de Belém com todas as deficiências possíveis de um local 

parecido como se eu tivesse no interior do Estado, e é centro de Belém, é uma região, então 

é uma é uma região de palafita muito grande que está aí (Ponte 3). 

As relevantes mudanças ocorridas na sociedade brasileira ao longo do tempo, 

nomeadamente o desenvolvimento tecnológico e o aperfeiçoamento de novas formas de 
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pensamento relativamente ao saber e aos processos pedagógicos, têm-se refletido, 

principalmente, nas ações dos alunos, no contexto educativo, e tornado em fator de 

dificuldade e insegurança, entre professores e agentes sociais, comprometendo o processo de 

ensino-aprendizagem.  

Todo o planeamento era feito por mim articulado com os alunos, porque também, 

nem todos os alunos dispunham de horário na hora da tarde, então assim a gente tentava 

revezar para que todos os alunos pudessem ter essa possibilidade de também participar. 

(Ponte 5).  

É importante valorizar a participação de todos e o papel do voluntariado neste 

processo, em que, na realidade, há uma relação de troca entre ambos os lados: a universidade, 

ao mesmo tempo que transmite conhecimento, aprende com a própria comunidade acerca dos 

valores e da cultura desta. Com isso, fica em posição de poder construir uma abordagem 

sistémica, planeando e executando o seu plano de extensão no respeito pelos valores culturais 

do destinatário. 

Durante os 5 anos da graduação, participei de projetos de extensão e iniciação 

científica em chamadas da UEPA. Fui voluntária do projeto de extensão: Educação.com na 

Ilha de Caratateua durante o segundo semestre de 2006, bolsista do projeto de extensão: 

Trilhas da Vila, Pontes de Saberes, no ano de 2007 e do projeto de iniciação científica: 

Análise das condições de inclusão das crianças com paralisia cerebral no ensino regular no 

município de Belém, em 2009 (Académico 5). 

Os voluntários sempre participam nas discussões porque eles tão vinculados a um 

grupo, então a coisa não se torna isolado porque tá dentro do grupo, você se sente 

participante. (Ponte 2). 

Acho que o princípio que a gente adotou, foi o principio da determinação, da 

disponibilidade, do voluntariado acima de tudo, porque foi voluntário porque a UEPA não 

deu contrapartida de muita coisa. (Ponte 5). 

Pretende-se dinamizar o processo das atividades pedagógicas e as perspetivas dos 

educadores e académicos, criando as condições para que a rede de voluntariado cresça ao 

redor da universidade. 

Todo mundo, 20 pessoas, a minoria eram os voluntários e dentre eles nós 

tínhamos, dentro do projeto da Vila da Barca, foi a presença do professor Jacó, que era o 

mestre de capoeira que trabalhava junto com a gente. (Ponte 5). 
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A proposta era de integração dos projetos em um núcleo de atendimento, 

consolidação do estágio extracurricular, participação efetiva de todos os participantes do 

NECAPES na organização das atividades [...]. (Ponte 2). 

O princípio seria sempre buscar o todo, em relação aos focos do projeto [...], a 

questão de interagir com os participantes, sempre buscando uma visão de totalidade. (Ponte 

1). 

Eu sou adepta de um modelo de aprendizagem, ensino e gestão, partindo da 

integração, de totalização. O princípio seria sempre buscar o todo, em relação aos focos do 

projeto, em que nos fizemos varias visitas, em relação a execução dele, a questão de 

interagir com os participantes, sempre buscando uma visão de totalidade." (Ponte 1). 

Nesse sentido, refletimos sobre o impacto das atividades extensionistas na formação 

do aluno, resgatando o debate sobre as relações entre o fazer e o saber que parecem apontar 

para o desequilíbrio na imediata exigência de produção científica na contemporaneidade. 

A gente sabia o que tava fazendo e eles encaminhavam, então a gente é um grupo 

de mediação, como coordenador de mediação, de apoio, mais de favorecer com que eles (os 

bolsistas) também aprendam a ser gestores de projeto. Eles acompanhavam todo o processo 

do financeiro, eles tinham acesso, eles sabiam como era, o que estava sendo pedido, as 

dificuldades que a gente tinha, então era uma gestão muito de mediação enquanto 

coordenador e eles de uma gestão muito mais de discussão. (Ponte 2). 

É muito mais com mediação, entende?! Sempre uma das questões que a gente 

muito trabalhou aqui no NECAPS, faz parte do nosso princípio de trabalho é a autonomia 

do sujeito. (Ponte 2). 

A competência pedagógica do gestor educativo nasce na reflexão da própria prática 

no movimento dialético de ação-reflexão-ação. De acordo com Candau (2003, p. 57), " (...) 

como locus de formação continuada, passa a ser uma afirmação fundamental na busca de 

superar o modelo clássico de formação continuada". Pensar em formação, nos dias de hoje é, 

para a autora, adquirir novos saberes e torná-los reais, verdadeiros, numa permanente busca 

de saberes contínuos. Porém, os gestores não têm dedicação exclusiva à universidade, o que 

os limita relativamente a mais formação contínua. 

Interrogados sobre se viam mudanças significativas na sua prática pedagógica 

enquanto gestores e quais as mais relevantes, os sujeitos responderam que sim. Na opinião do 

sujeito da pesquisa: 
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Os projetos contribuíram de fato para a melhoria da ação educativa nas práticas 

de extensão (Ponte 6). 

Foi possível perceber que as ações extensionistas serviram como uma fonte de 

reflexão para os gestores. É na própria prática pedagógica que o gestor aprende, desaprende, 

reestrutura a aprendizagem, faz descobertas e diagnostica a sua realidade.  

Como se pode ver, é nesse ambiente que muitas vezes a formação do gestor se vai 

aperfeiçoando, cimentando-se os saberes no trabalho quotidiano e no conhecimento da sua 

realidade. Trata-se de saberes que brotam da própria experiência profissional do gestor, e se 

validam no momento em que são socializados e colocados em prática. É por meio de deles 

que os gestores avaliam e refletem sobre a formação adquirida. 

Ofereceu uma base de conhecimento que me levou a reflexão, papel, 

competência, habilidade, planeamento, ações voltadas para inclusão e permanência dos 

académicos nos projetos. (Ponte 5). 

Como toda proposta de formação influência na prática pedagógica, no quotidiano 

da escola, da direção à sala de aula. (Ponte 2). 

As ações extensionistas interferem, de forma positiva, nos projetos político-

pedagógicos rumo à construção de um novo modelo de universidade. Para o gestor (Ponte 6): 

Possibilitou novas formas de gerenciar o processo pedagógico e administrativo, 

permitindo uma visão mais ampliada de trabalhar com a comunidade, e a democratização 

da universidade.  

[...] as condições lá eram mínimas, eu precisava de um espaço, eu precisava que 

as pessoas estivessem sentadas, pra gente poder discutir, eu precisava de alguns recursos 

didáticos que eu naquele momento, inicialmente, eu não dispunha. É importante destacar, 

que esse meu projeto foi aprovado, mas não foi financiado. Eu trabalhei voluntariamente, 

ele não foi financiado e eu tive muita dificuldade, porque assim eu tive que desembolsar 

muitas coisas dos meus próprios recursos (Ponte 5). 

É importante estar atento às dificuldades que surgem quando se pretende concretizar 

ou implantar ideias inovadoras; o acompanhamento faz parte da atuação dos gestores, 

constitui uma estratégia de avaliação visando criar soluções para os problemas identificados.  

A fraca atribuição financeira que o Estado dá para actividades de apoio à comunidade 

constitui-se, também, como factor inibidor (Crespo, 1993; 205), a par da incipiência das redes 

interinstitucionais e do conhecimento imperfeito, de muitas das instituições envolvidas no processo de 

extensão, do "terreno que pisam" (Cristóvão & Loureiro, 1992:26) 
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Na universidade em estudo, a comunidade académica é convidada a participar da 

seleção para o financiamento dos projetos de extensão e pesquisa, por meio de edital. De 

acordo com a apresentação da proposta e aprovação pelo Comitê de Avaliação dos Projetos da 

PROEX, poderão ser aprovados e financiados ou, somente aprovados. Podendo existir 

limitações à execução dos projetos como os recursos tecnológicos disponíveis: e-mail, chat, 

correspondência, vídeo, telefone, rádio, televisão e outros. Tais recursos facilitam a 

comunicação e superam o espaço temporal. Servem, de facto, de ponte entre gestor e 

académico. Por vezes, as limitações têm que ver com o acesso, por falta de ligação com as 

operadoras, ou com a inexistência desses recursos para satisfazer a procura do CCSE.  

Dentro da perspetiva de integração do que ocorre na universidade, a prática 

avaliativa revela-se uma das formas mais eficientes de instituir ou controlar comportamentos, 

atitudes e crenças, entre os estudantes, que podem ser positivas ou destruir as suas 

possibilidades de desenvolvimento, pelo poder que encerram e pela sua importância como 

mecanismo de inclusão ou exclusão social. 

O processo de avaliação de projetos de extensão adotado pela UEPA pode ser 

representado pela imagem abaixo. É a partir desse sistema que as indagações aos 

entrevistados foram organizadas. 

 
 

Avaliação nos Projetos de Extensão

Avaliação Contínua das Práticas

Avaliação da Aprendizagem

Avaliação Institucional

Avaliação Diagnóstica e de Desempenho
Avaliação de Programas

 
Figura 11– Processo de Avaliação de Projetos de Extensão – UEPA 

 
 

Entre as principais ferramentas de gestão conta-se a avaliação, que constitui um 

processo de investigação para que, uma vez identificadas as causas subjacentes às 
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dificuldades, possam ser traçados procedimentos e possibilidades para as enfrentar. Segundo 

os relatos dos gestores dos projetos:  

No final do semestre nós tentávamos analisar os pontos positivos e negativos 

ocorriam para que no semestre seguinte essas ações pudessem ser modificadas ou 

melhoradas. Essas análises eram reflexivas, tanto no processo de aprendizagem quanto da 

gestão das ações". (Ponte 1). 

Avaliações do projeto acontecia, no dia que grupo se encontrava para fazer 

formação, que era na segunda feira, quando grupo junto de professores, estudavam textos 

que auxiliavam na pratica desenvolvida e avaliavam as ações que foram desenvolvidas no 

encontro passado e as ações futuras (Académico 1).  

A coavaliação é o processo pelo qual pessoas envolvidas na mesma situação de 

aprendizagem se avaliam mutuamente. São várias as formas de coavaliação: de equipas por 

equipas, alunos por alunos, alunos por professores e professores por alunos. 

No grupo se executava e se avaliava e mostrava isso no geral e todo mundo 

participa, aqui funciona assim, que dizer, mesmo sendo um projeto que é meu no grupo 

todos sabem e contribuem, então que dizer todo tá imbricado. (Ponte 2). 

[...] geralmente nós avaliávamos junto com os monitores pelo menos uma vez no 

mês, como é que estava ocorrendo estes trabalhos e que ações nós deveríamos tomar. (Ponte 

1). 

[...] a gente se reunia a cada 15 dias. Se a atividade dava dois finais de semana, no 

outro a gente já se reunia pra saber como era que a gente ia organizar as próximas 

atividades [...]. (Ponte 4). 

[...] geralmente nós avaliávamos junto com os monitores pelo menos uma vez no 

mês, como é que estava ocorrendo estes trabalhos e que ações nós deveríamos tomar. No 

final do semestre nós tentávamos analisar os pontos positivos e negativos [...]". (Ponte 1). 

[...] neste acompanhamento o próprio monitor escrevia o seu diário de bordo e a 

equipe de alunos que atuavam faziam ao final do dia, ou no final da semana um diário de 

bordo relatando as suas atividades, estes diários de bordo serviam para a avaliação também 

e eram uma das partes importantes. (Ponte 1). 

A autoavaliação é a oportunidade dada a alunos ou docentes de apreciarem o seu 

próprio desempenho. A sua eficiência e eficácia pressupõem o avanço de uma cultura de 

avaliação não totalmente presente na cultura brasileira. Na perspetiva de Hoffman (2014, p. 

53): 
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Um processo de auto-avaliação só tem significado enquanto reflexão do educando, tomada 

de consciência individual sobre suas aprendizagens e condutas quotidianas, de forma natural e 

espontânea como aspeto intrínseco ao seu desenvolvimento, e para ampliar o âmbito de suas 

possibilidades iniciais, favorecendo a sua superação em termos intelectuais. 

Uma posição corroborada por Romão (2012) para quem a avaliação deve ter a função 

de diagnóstico, com a finalidade de proporcionar, a professores e alunos, a análise dos 

resultados, servindo de referência às decisões relativas aos passos a serem dados, e ao mesmo 

tempo, propiciando ao educador a revisão dos seus procedimentos e até mesmo a avaliação da 

sua própria prática pedagógica. 

É legítimo afirmar que novas práticas de avaliação estão a acontecer em muitas 

instituições e sistemas de ensino, sendo de ressaltar que os projetos de extensão da UEPA são 

avaliados de forma contínua e participativa pelos sujeitos envolvidos. 

Falar sobre interação entre a comunidade académica e a circunvizinha pressupõe que 

esta seja vista como uma componente de uma estrutura social mais ampla, sujeito à influência 

desta e, também, como um possível agente de mudança, que, por meio de de sua prática 

quotidiana, pode revelar e promover valores que se instituem conta formas hegemónicas, base 

para a construção de uma nova sociedade. 

A Vila da Barca ela é tida como um segmento social de vulnerabilidade e a gente 

sabe por outro lado que as pessoas ali não são marginais, a grande maioria, eles têm uma 

marginalização social pela própria condição que a sociedade os inferiu. (Ponte 2). 

Na pedagogia de Freire (2010), destinada a educar os indivíduos a partir da sua 

vivência, é percetível o poder de transformação que se consegue quando se alia o 

conhecimento à informação. 

[...] a gente queria levar pra sociedade informações da situação atual do sistema, 

ou seja, ligar o sistema com a população, ou seja, mostrar pra comunidades que existe uma 

comunidade no centro de Belém, perto da Doca, [...] em torno da Universidade que estão 

morando em condições insalubres e academia está só olhando esse pessoal (Ponte 3).  

O projeto de Extensão “Trilhas da Vila - Ponte de Saberes: Educação popular, Saúde 

e Ambiente com crianças e adolescentes da Vila da Barca”, desenvolvido pela UEPA, foi 

reconhecido nacionalmente como uma prática de valorização, inclusão social e promoção da 

cidadania, tendo recebido o Prémio Betinho. O ‘Trilhas’ desenvolve, desde 2007, ações 

socioeducativas voltadas para os moradores de Vila da Barca. O objetivo é a inclusão social 
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de 40 crianças e adolescentes da região, na faixa entre os 6 e os 14 anos. Por meio de do 

projeto, eles participam em palestras, oficinas pedagógicas e de educação musical, com aulas 

de flauta e apreciação musical a partir das histórias amazónicas, e um coral. A participação 

neste projeto extensionista, como acontece em todo o todo trabalho do género, gera um 

retorno muito grande para quem o desenvolve. O Prémio Betinho, não só legitima a atuação, 

como também dissemina esse tipo de prática. 

Categoria 3 – Os objetivos dos projetos 

Os objetivos dos projetos de extensão foram construídos com base na Política 

Nacional de Extensão Universitária formalizados no Plano Nacional de Extensão 

Universitária de 1999, e são pautados diante dos novos desafios da realidade académica e 

social das universidades. 

O planeamento é o fio condutor das atividades dos projetos de extensão, as quais, por 

sua vez, promovem a concretização dos objetivos das práticas extensionistas no entorno da 

universidade. 

Os objetivos utilizados na política de extensão universitária e nos projetos de 

extensão viabilizam difundir o conhecimento construído junto as práticas extensionistas que 

buscam a integração universidade e sociedade, fortalecendo assim a formação dos gestores, 

professores/coordenadores e académicos. 

Neste item são apresentadas as percepções dos sujeitos da pesquisa a respeito da 

efetivação dos objetivos dos projetos de extensão realizado pela UEPA/CCSE na Vila da 

Barca, associados às necesidades sociais dos moradores dessa comunidade e discutidos no 

contexto da gestão de projetos.  

[...] A extensão, na nossa perspetiva do NECAPS, ela é essa possibilidade de 

relação que a universidade que estabelece com a sociedade, é um processo de aprendizagem 

e de troca de saberes entre a universidade e a sociedade (Ponte 1). 

O que norteou as práticas [...] foi principalmente por ser uma área de risco social. 

(Ponte 5).  

[...] o objetivo deste Projeto de Extensão na Vila da Barca era levar os 

conhecimentos que a Universidade pesquisou [...] (Ponte 1). 

 [...] a gente vai para escolas, trabalhar com estudantes, fazendo oficinas, então 

quando a gente vem discutir as oficinas, a gente percebeu que uma das questões que são 

diferenciadas é a questão da afetividade que gira em torno das atividades planejadas na 



 

148 
 

escola, que são apontadas por esses meninos como o diferencial entre a prática da 

universidade e a prática da escola no processo de aprender (Ponte 2). 

Troca de informações, experiências, ou seja, tirar o académico da sala de aula e 

levar ele pra uma experiência em si pra dentro de uma comunidade, ou seja, pra ele 

vivenciar uma situação. (Ponte 3). 

Pelas respostas dos sujeitos, é possível perceber, com clareza, que um dos principais 

objetivos dos projetos é a estreita articulação entre a universidade e a comunidade, o que traz 

à tona o pensamento de Silva (1996), que entende a extensão universitária como: 

Uma forma de interação que deve existir entre a universidade e a comunidade na qual está 

inserida. É uma espécie de ponte permanente entre a universidade e os diversos setores da sociedade. 

Funciona como uma via de duas mãos, em que a Universidade leva conhecimentos e/ou assistência à 

comunidade, e recebe dela influxos positivos como retroalimentação tais como suas reais 

necessidades, seus anseios, aspirações e também aprendendo com o saber dessas comunidades. 

Ocorre, na realidade uma troca de conhecimentos, em que a universidade também aprende com a 

própria comunidade sobre os valores e a cultura dessa comunidade. Assim, a universidade pode 

planear e executar as atividades de extensão respeitando e não violando esses valores e cultura. A 

universidade, por meio de da Extensão, influencia e também é influenciada pela comunidade, ou seja, 

possibilita uma troca de valores entre a universidade e o meio.  

Os entrevistados manifestaram-se a favor da integração da universidade na 

sociedade. 

O projeto de extensão tem como função poder servir a comunidade levando e 

aplicando com ela os conhecimentos obtidos na universidade. (Académico 1).  

[...] o projeto se gerou e ele se gestou a partir de uma necessidade que era uma 

necessidade de discutir a inclusão social desses sujeitos, principalmente desses jovens, que 

estão em vulnerabilidade social dentro dessa comunidade. (Ponte 2).  

[...] não adianta você pensar em ação extensionista, em projetos [...] sem nenhuma 

sensibilidade em relação à realidade que você vai atuar, porque aí fica uma coisa fora, 

externa. Então eu acho que a sensibilização é necessária para projetos sociais, pra você 

reconhecer aqueles sujeitos que estão ali, sujeitos que tem uma história, uma vida, que tem 

uma realidade. [...] (Ponte 02). 

Não dá pra gente fazer ensino e pesquisa sem essa reflexão que o projeto de 

extensão nos possibilita, por exemplo, muitos dos projetos que hoje nós assumimos de ensino 
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e de pesquisa foi a partir de observações que nós fizemos de necessidades que a própria 

sociedade tem tido e que nós precisamos ter propostas de enfrentamento [...] (Ponte 2). 

[...] o processo de extensão é o nosso processo de mão dupla, de rever as nossas 

ações em nome da cidade [...] (Ponte 1). 

[...] um projeto que tem uma ação concreta na sociedade ele tem um reflexo na 

sociedade, ele se preocupa com esses sujeitos sociais nas diferentes dimensões política, 

justiça social, inclusão, de emancipação, de formação, de educação mesmo [...]. Então os 

projetos de extensão podem ser esses projetos de formação numa visão também da 

aprendizagem, de conhecimento, e não só de lazer, de assistência. A gente nem pensa nisso, 

nessa questão assistencial. É mesmo formação de sujeito e emancipação. (Ponte 2). 

Essas manifestações revelam que a UEPA/CCSE vem cumprindo a sua função social 

de colocar-se a serviço da sociedade e, em especial com as camadas mais pobres, de modo a 

contribuir com o seu emponderamento. 

Os projetos e programas da UEPA, pretendem incentivar a formação de cidadãos 

conscientes do seu papel social, por meio de de práticas de educação popular, no âmbito da 

comunidade académica da UEPA/CCSE. Esta tese apresenta as práticas desenvolvidas, 

procurando ilustrar o significado de ser participante ativo no projeto: dividir experiências e 

conceitos da educação popular e trocar ideias, a partir das vivências nos projetos. 

Os resultados obtidos com o desenvolvimento dos projetos na área de exclusão de 

Vila da Barca foram positivos, tanto para a comunidade, como para os gestores e demais 

sujeitos envolvidos nos Projetos, promovendo a integração entre o ambiente comunitário e 

socioinstitucional. Este tipo de trabalho conduz ao empoderamento dos sujeitos para a 

inclusão social.  

[...] o projeto foi destinado para a vila A Vila da Barca porque ela tem todas as 

características como se eu tivesse no interior, a população é muito do interior; é uma região 

dentro da cidade de Belém que tava passando por aquele processo de tirar a população dali 

e jogar pra outro sistema (Ponte 3). 

inseri-lo no meio social, porque só a apropriação da máquina pela máquina não 

vai [...] (Ponte 1). 

[...] atingir o social vai contribuir para que ele viva melhor, para que ele seja mais 

feliz neste meio onde ele está (Ponte 1). 

[...] eu tenho que pegar esta ferramenta, que é o computador e, com esta 

ferramenta fazer com que eles pensem, com que eles criem, com que eles construam, e isto ai 
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vai inseri-lo no meio social, porque só a apropriação da máquina pela máquina não vai [...] 

(Ponte 1). 

A gente queria contribuir pra preservação do sistema, preservação ambiental do 

sistema, melhoria da qualidade de vida da população, porque tu levas dados e tem como 

reivindicar pro Governo no caso estadual, federal, municipal e pressionar. (Ponte 3). 

Minimizar as dificuldades de inclusão social que estavam ali [...] atravessar as 

paredes, os muros, da universidade, e contribuir com a questão social desta comunidade. 

(Ponte 1). 

O social ele pode até passar pela questão educacional, mas ele é principalmente 

económico. Ele é mais económico [...], se você não tem dinheiro pra comer você vai fazer o 

que? Você mora nesse atoleiro por quê? É porque se eu chegar lá e vou modificar isso? 

(Ponte 4). 

 [...] o projeto se gerou, se gestou a partir de uma necessidade que era uma 

necessidade de discutir a inclusão social desses sujeitos, principalmente desses jovens, que 

estão em vulnerabilidade social dentro dessa comunidade. (Ponte 2). 

Uma conceção mais ampla da responsabilidade social tem estado na base de políticas 

de extensão que reafirmam o seu compromisso político e social com a democratização da 

sociedade e a superação das constrangedoras desigualdades sociais. Nesse sentido, a 

Universidade do Estado do Pará, por meio de da sua política de extensão universitária, 

representa uma alternativa político-metodológica que investe na construção de novas relações 

com a comunidade onde está inserida, pautadas pela identificação da realidade social local, a 

que a Universidade Pública não pode ficar indiferente. 

[...] Eles têm uma dificuldade, que é a dificuldade que foram submetidos, então eu 

acho que o projeto era um pouco pra isso, pra eles se perceberam como sujeitos sociais, 

saberem que eles são sujeitos de direito, pra que eles pudessem enfrentar essa 

marginalização que é imposta a eles, mas eles precisam como sujeitos sociais se 

compreenderem como sujeitos de direitos então essa era uma grade das discussões que a 

gente fazia e é interessante (Ponte 2). 

[...] os objetivos [...] eram de contribuir para a inclusão digital visando promover 

a informática como ferramenta para o desenvolvimento de suas capacidades de criar e de 

refletir, e inseri-lo ao mesmo tempo na inclusão social. (Ponte 1). 
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[...] fui visitar e logo vi realmente a necessidade que tinha de inclusão digital 

diferenciada, porque lá eles já iam para a lan house1, mas isso não significa inclusão digital 

[...]. (Ponte 1). 

 [...] Socioambiental, primeiro porque a gente utilizou uma ferramenta que é 

levantamento de dados ambientais para inserir dentro da comunidade, eles assinalavam 

tudo aquilo que eles queriam trabalhar. (Ponte 3). 

A função do projeto era discutir temas ligados a educação científica, ambiental e 

saúde de variadas formas, como no caso que eu participei, discutir capoeira junto com 

educação ambiental por meio de práticas lúdicas (Académico 2). 

O objetivo do projeto era acima de tudo poder conscientizar a população da Vila 

da Barca sobre a importância de preservar os recursos hídricos. Agindo então de uma 

forma sustentável preservando o meio ambiente e cuidado da saúde. Além de por meio de 

análise de água colhida na Vila da Barca, identificar os principais focos de contaminação. 

(Académico 1).  

O sistema de drenagem, o sistema de distribuição de água é um grande problema: 

toda vez que nós temos um pico de maré, ela cobre e o sistema de distribuição de rede de 

água que ele fica abaixo da ponte, então algumas amostras que nós coletamos elas 

registravam altos índices de coliformes fecais, porque o cano ficava submerso. (Ponte 3). 

Os projetos têm como enfoque a educação popular e foram desenvolvidos em 

diversas atividades práticas como palestras, oficinas pedagógicas, musicalização, percussão, 

flauta doce, teatro, dança, informática básica, junto de uma equipa multidisciplinar de 

académicos e colaboradores, de diferentes áreas, que trabalham em conjuntamente na 

concretização destas práticas educativas. O público-alvo destas práticas, realizadas dentro dos 

projetos, é de Vila da Barca e foram convidados a participar no projeto por meio de ações 

levadas a cabo na Vila; as ações tinham como propósito divulgar informação acerca das 

dinâmicas desenvolvidas no próprio ambiente para promover a valorização do espaço físico. 

Como dito anteriormente, participava, junto com o Professor, da oficina Educação 

Ambiental por meio da Capoeira, a qual, pelo nome pode-se deduzir, buscávamos discutir 

educação ambiental por meio da prática da capoeira por meio de das músicas cantadas, 

pois elas sempre retratam temas ligados a natureza, a destruição dela por parte do homem e 

                                                

 
1 Tipo de cyber café, comum no Brasil. 
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do respeito que se deve ter para com o meio ambiente. Sendo assim, as mesmas eram 

utilizadas como recurso pedagógico para a discussão (Académico 2). 

A gente capacitava Agente Comunitário de Saúde pra eles atuarem nessa questão 

da área da saúde da mulher e da criança dentro da comunidade, principalmente, voltada 

para a questão da educação em saúde. (Ponte 4). 

O objetivo maior era capacitar ACS, pra eles atuarem nessa questão da área da 

saúde da mulher e da criança dentro da comunidade, principalmente, voltada para a 

questão da educação em saúde. (Ponte 5). 

Os resultados da pesquisa evidenciam a importância e as possibilidades de atenuação 

da exclusão social, por meio de de ações visando a promoção do ser humano, e o 

desenvolvimento das suas capacidades e competências. O desenvolvimento local, criando 

trabalho e gerando rendimentos, pode promover a inclusão social de comunidades carentes. 

O professor conversava muito com eles os enfrentamentos que eles tinham que 

fazer, sobre drogas, então ele era todo imbuído, mesmo ele tendo pouca escolarização, mas 

ele também era uma pessoa que tinha um envolvimento muito grande com a arte e ele fez 

muitos cursos no Curro velho, então ele tinha uma formação interessante para ajudar esses 

jovens [...].  (Ponte 2). 

[...] a capoeira ela era uma ação pra chamar o jovem pra uma discussão que era 

uma discussão muito maior que era de emancipação, pensar sobre ser um sujeito de direito, 

se fortalecer. (Ponte 2). 

[...] A gente começou a trabalhar mostrando que eles são sujeitos de direito, que a 

escolarização deles é um direito, que a participação deles na sociedade é um direito. (Ponte 

2). 

Contudo, outro aspeto observado diz respeito às relações pessoais; com efeito, os 

participantes passaram a cooperar mais entre si, e a valorizar e manifestar interesse em 

conhecer a cultura regional.  

[...] Pra envolver a comunidade nas oficinas eu passava pra coordenadora do 

Centro Comunitário. Ela designava, via quem eram as pessoas que iam participar. É óbvio 

que ela tava indicando as pessoas do grupo dela. Então eu trabalhava essa questão política 

que não é nem um pouco democrática, mas eu precisava trabalhar porque de repente ela 

podia boicotar e "BUM" eu não ia conseguir fazer nada (Ponte 3). 
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A comunidade apresenta uma cultura de participação, pois a sociedade aprendeu a 

receber ordens para poder fazer as coisas, mas parece ter perdido o entusiasmo pela 

participação espontânea, perdendo fabulosas oportunidades de ampliar o debate, e de refletir 

sobre os seus problemas e apontar soluções para os mesmos. 

O Professor também participava disso, ele não era um mero executor da ação da 

capoeira, mas ele participava das nossas reuniões, ele discutia as questões, ele trazia os 

problemas, então era uma gestão compartilhada entre todas as pessoas estavam ali (Ponte 

2). 

Prestar assistência à comunidade, preparando o universitário para servir o SUS, 

as populações desfavorecidas e necessitadas dos serviços prestados, proporcionar vivências 

académico-profissionais fora dos muros da universidade, favorecendo a construção de 

aprendizado in loco, promover a integração de diferentes áreas na prestação de serviços á 

comunidade, estimulando o trabalho inter/transdisciplinar. Essas seriam algumas das 

funções que eu destaco, mas compreendo também a influência benéfica da participação para 

a formação académico-pessoal dos universitários e o benefício prioritário à comunidade 

que recebe o serviço, pois é papel da universidade igualmente promover o aprendizado dos 

alunos e servir à comunidade não apenas do entorno, mas á sociedade em geral, e acredito 

que os projetos de extensão são instrumento potencial para alcançar este objetivo. 

(Académico 2). 

A partir da conceção de gestão democrática, as equipas dos projetos ampliaram 

esforços no sentido de garantir uma universidade legitimamente pública, existindo e atuando 

em função dos seus alunos, dos seus profissionais e da comunidade local, levando em conta 

os seus anseios e necessidades. É o que se definiria como o sentido democrático e 

participativo da extensão universitária. 

Categoria 4 – Desenvolvimento da comunidade e atores sociais 

A universidade é uma instituição fundamental para a formação superior. Porém, o 

ensino aí ministrado tem singularidades, porque lida com a educação básica, sistematizada, 

mediante a veiculação de dimensões epistemológicas do conhecimento pelo currículo. As 

universidades possuem objetivos e metas que visam promover a aprendizagem e o 

desenvolvimento das competências profissionais.  

[...] integração UEPA, NECAPES e comunidade; aproximação com a realidade 

local interlocução com diferentes projetos, jornada de integração, conhecimentos 

produzidos, e habilidades educativas elaborados. (Ponte 2). 
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A extensão, na nossa perspetiva de NECAPS, ela é essa possibilidade de relação 

com a universidade que estabelece com a sociedade um processo de aprendizagem e de 

troca de saberes entre a universidade e a sociedade. (Ponte 2). 

Nós começamos fazendo visitas na Vila da Barca, eu me lembro bem disso, e fomos 

lá com os monitores, todas aquelas atividades da própria UEPA de ir lá apresentar os 

projetos, depois nós entramos em contato com as escolas, que tinham alunos da Vila da 

Barca [...]. Depois desse contato com a própria escola, em que eu pessoalmente fui muitas 

vezes, entrava em contato com diretora da escola, com a coordenadora pedagógica, fui de 

sala em sala dizer o que era o Projeto do que se tratava (Ponte 1). 

Penso que os projetos sociais devem visar a contribuição para a emancipação 

social de uma determinada comunidade, de maneira os indivíduos possam perceber 

enquanto sujeitos históricos e que a sociedade é passível de mudança por meio da ação 

coletiva. (Académico 4). 

A proposta da universidade consistia em integrar a comunidade de Vila da Barca no 
campo de construção de conhecimento e aplicação de práticas pedagógicas da universidade, 
enquanto elo da cadeia de troca de conhecimento empírico versus científico. A finalidade era 
a integração de conceitos e valores voltados para a cidadania, direito e coletividade, cujo 
intuído se fundamentava na melhoria da qualidade de vida e perspetivas futuras de justiça 
social. A cultura e o lazer são características peculiares da comunidade; juntamente com a 
arte-educação, projetava-se a progressão da comunidade e o fortalecimento da consciência 
ambiental, civil e cidadã. 

Nós trabalhamos com brincando com o corpo, capoeira, trabalhando cultura de 

paz, aproveitamento de material reciclado, oficinas sobre temas como: educação ambiental, 

discutindo o imaginário social. (Ponte 2). 

[...] o mais importante nos encontros educativos era a troca em si, a aprendizagem 

em si, a gente ver por exemplo a satisfação, o clima cooperativo entre coordenação, 

estagiários e jovens que participaram das atividades; propostas de integração dos projetos 

em um núcleo de atendimento, consolidação do estágio extracurricular, participação efetiva 

de todos os participantes do NECAPES na organização das atividades, integração UEPA, 

NECAPES e comunidade, aproximação com a realidade local, interlocução com diferentes 

projetos, jornada de integração, conhecimentos produzidos, e habilidades educativas dos 

projetos elaborados. (Ponte 2). 

Considero também que é uma excelente oportunidade da Universidade se 

aproximar da sociedade, aproximar o conhecimento científico produzido aqui junto à 

comunidade, e também re-significar esse conhecimento para contribuir com a emancipação 



 

155 
 

social, pois o que adianta uma teoria ser formulada maravilhosamente bem se a sua 

aplicabilidade situa-se distante da população? (Académico 2). 

[...] as oficinas foram divididas por faixa etária, inclusive nossa oficina teve até 

uma oficina de nutrição, oficina de pufe. [...] Nós tivemos oficinas que tinham 35 mulheres, 

senhoras. (Ponte 3). 

[...] a gente viu as demandas que eles queriam, então os jovens lá eles querem 

fazer inglês, queria fazer francês, eles querem fazer música, querem entrar na universidade, 

entendestes, eles querem fazer o vestibular, então eles têm o sonho da sociedade em geral, 

da juventude em geral. (Ponte 2). 

Para uma maior interação entre a Universidade e a comunidade é necessária que esta 
última procure conhecer o contexto em que está inserida, identificando a sua estrutura, 
necessidades e reivindicações sociais, a fim de criar uma relação de parceria, por meio de do 
planeamento de ações - palestras, reuniões, cursos e atividades - de modo a estimular a 
comunidade para participar dos projetos extensionistas oferecidos. 

A educação popular não é um nível (como o ensino supletivo), nem uma 

modalidade de trabalho pedagógico (como a educação de adultos). É antes a convergência 

entre a necessidade de movimentos sociais estabelecerem a dimensão de sua prática 

pedagógica e a necessidade de setores de educação dissidentes se reorganizarem como 

movimentos pedagógicos [...] (Brandão, 1995, p. 30). 

No contexto da execução dos projetos, o desenvolvimento dos atores sociais também 
realizava atividades com as crianças e os joves da escola basica da Vila da Barca. Segundo 
depoimentos dos educadores, as crianças foram privilegiadas ao participarem do projeto. 

[...] A gente tem uma atividade que a gente chama de acolhida, tem uma atividade 

e a gente chama de desenvolvimento do conhecimento e outra que é a despedida. (Ponte 3). 

[...] no início o aluno dizia o que ele queria saber sobre aquele tema, o que ele já 

sabia, o que queremos saber, e o monitor acompanhava. (Ponte 1). 

[...] É sempre uma dinâmica, de integração depois vem para a temática, a temática 

era sobre drogas e juventude, então vamos discutir dentro dessa temática, faz a roda, 

discute o tema, faz a música, a dança, ao final fazer uma avaliação que chamamos de 

despedida. (Ponte 2) 
[...] as pessoas ficaram muito abertas, satisfeitas com a questão, elas verbalizavam 

que era o momento oportuno de aprendizagem. (Ponte 5). 

[...] nós temos uma metodologia própria para fazer os trabalhos de formação. 

(Ponte 1). 

[...] dessa vivência que a gente pode construir e pensar processos concretos de 

conhecimento, de relação com esse grupo social que a gente trabalha [...] (Ponte 2). 
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O grupo da infância, o grupo da juventude, o grupo da mulher, ele tinha uma 

potencialidade muito grande pra ser trabalhada [...]. (Ponte 2). 

[...] todos ficavam sentados na roda e se iniciava dizendo: “hoje a nossa conversa 

vai ser sobre o sujeito de direito, o que vocês acham que é direito? O jovem tem direito? 

Não tem direito? Quais são os direitos?”, então fazia uma roda de conversa sobre o tema e 

depois dessa roda de conversa se discutia que batida da capoeira a gente poderia fazer pra 

gente trabalhar aquele tema que se discutiu (Ponte 2). 

Nós tínhamos 15 alunos 15 professores que freqüentavam, mas os professores não 

moravam na vida [...]. Veio esses professores e alguns alunos, bolsistas de letras que 

souberam. Menor infrator, adolescente. (Ponte 4). 

Com apenas um semestre como bolsista e colaboradora do Projeto, percebemos 

como de fato a educação popular precisa ser efetivada na vida dessas crianças. (Ponte 6).  

A título de exemplo, refere-se um evento cultural em que participaram as mulheres 

mães e ou responsáveis dos participantes dos projetos de extensão da UEPA. Aí foram 

desenvolvidas atividades ligadas à saúde do corpo e à educação ambiental. Com a 

colaboração dos discentes do curso de Química do CCSE, foi realizado um diálogo de 

saberes, que proporcionou aos representantes dos projetos da Vila, nesse evento, momentos 

de intensa aprendizagem.  

Ficou uma clientela flutuante, [...] ela chamou muito aluno da lista reserva 

justamente por causa da clientela flutuante, e nós chegamos até a ver com outros 

coordenadores também da UEPA [...]. (Ponte 1). 

[...] tinha muitos projetos sendo executados lá, que a gente podia trazer eles pra 

universidade pra que ele pudessem ter um olhar diferente do contexto de ação, então e com 

um sentido de incentivar Vila da Barca que são tidas como pessoas de difíceis 

relacionamento, problemas de toda a ordem ali, então vamos trazer pra universidade pra 

gente oferecer pra eles um novo espaço pra eles se sentirem realmente participes dessa 

universidade, [...] pra dá oportunidade pra eles também vivenciarem um novo espaço da 

universidade (Ponte 2). 

[...] eu acho que isso foi uma atitude extremamente muito boa, acertada, trazer a 

Vila da Barca pra dentro da Universidade, eu tenho dito em algumas palestras que eu tenho 

feito, que especialmente naquele projeto porque nós da universidade somos muito 

preconceituosos, porque quando nós decidimos trazer os alunos da Vila da Barca pra cá, 

nós percebemos a resistência, tanto que eu tive que vim num sábado porque o Gustavo tava 



 

157 
 

 

Figura 12- Conexão de saberes 

na porta do CCSE com os meninos e não queriam deixar eles entrar pra fazer a atividade, 

daí então eu tive que ir para conversar. (Ponte 2). 

[…] tiveram acesso a informação e formação e a própria oportunidade de ter 

contato com educadores fora do horário e do ambiente da escola” (Ponte 2). 

Eu sempre dizia assim, a gente tem uma certa resistência porque eles são lá da 

Vila da Barca, 'olha e se desaparecer alguma coisa?', e na universidade desaparece coisa 

sem tá o pessoal da Vila da Barca. (Ponte 2). 

O que está em questão, nestes projetos, é não os restringir à condição de meras 

atividades pedagógicas, mas estendê-los a um conjunto, cuja prioridade é o desenvolvimento 

da criança, enquanto pessoa humana e sujeito social, dentro do contexto infraestrutural e 

cultural em que está inserida. Logo, a flexibilização metodológica torna-se um instrumento 

fundamental, bem como o planeamento participativo do plano de atividade, pois os assuntos 

surgem de uma conversa, do traçar de um desenho, até mesmo das palavras simples do 

quotidiano.  

Categoria 5 – As conexões de saberes 

A Universidade influencia extensão e é por elainfluenciada; por intermédio desta, 

leva à comunidade o conhecimento produzido dentro do meio académico, sem, contudo, ser 

um centro de formação de emprego. Deve, sim, formar investigadores que chamarão a si o 

papel de gerenciadores da produção.  

O local da extensão é onde sabemos das particularidades do outro. É o encontro de muitas 

ações.  

 

Os resultados da pesquisa revelaram que os temas transversais mais frequentes nos 

20 projetos de extensão da Universidade do Estado do Pará, destinados à área de atuação de 

Vila da Barca, em 2007, foram: a melhoria da qualidade de vida, a inclusão social e o 

cuidado com o meio ambiente, considerados por Melo Neto (2006, p.70) como elementos 
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fundamentais para a “produção do conhecimento e não, simplesmente, a produção de uma 

relação entre saberes académicos e saberes populares, transp[ondo] a dimensão de troca de 

saberes, instalando os saberes científicos, tecnológicos, artísticos e filosóficos acessíveis a 

população”.   

Nesta perspetiva, pode-se afirmar que a gestão destes projetos assume em 50% os 

restantes e que se pautam por medidas interventivas e fundamentados por pressupostos 

teórico-metodológicos, de acordo com a apresentação à PROEX - 15% em registos parciais e 

35% em relatórios finais, correspondendo a 50% dos restantes projetos de extensão destinados 

a Vila da Barca que foram executados e finalizados. 

[...] Os saberes que a gente discutia com eles a partir do que a gente estava 

querendo também fazer a reflexão, por exemplo, do que é o direito, o que é a emancipação 

[...], por exemplo, na AIDS, prostituição, então são temas diversos vinculados a essas áreas. 

(Ponte 2). 

Tinha oficinas pedagógicas de, por exemplo, de despertar a consciência ambiental, 

era educação ambiental, preservação, o cuidado com doenças de veiculação hídrica e até 

teve uma parte [...] sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis, porque lá o índice de 

crianças que já tem filhos, é um absurdo. (Ponte 3). 

Gustavo dizia assim pra mim: Jesus eu não tive capoeira na Educação Física e eu 

tive agora a oportunidade de pensar em aprender algumas coisas da capoeira que vão servir 

pra mim como educador e educador físico, então olha isso! Ele aprendeu com quem, com o 

professor Pedra [...]. (Ponte 2). 

Os saberes eram voltados para a questão amazónica, no folclore, na questão 

ambiental [...]. (Ponte 1).  

Se percebia a atuação educativa muito na educação ambiental, principalmente na 

área da preservação das águas." (Ponte 3). 

Todo o cronograma de temas foi baseado no saber local. O primeiro encontro 

serviu para que pudéssemos ter uma visão do contexto, do quotidiano, dos saberes e das 

necessidades do público que seria alvo das nossas ações, para que pudéssemos contemplar 

ao máximo essas demandas e utilizar meios e recursos condizentes com os saberes locais. 

Para trabalhar os mesmos, buscávamos estimular a expressão dos participantes, para que, 

por meio de delas, pudéssemos explorar os assuntos e conduzir atividades e reflexões. 

(Académico 2) 
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 [...] Quando foi feita uma letra de música de capoeira, o que nos chamou atenção 

foi que, tudo que ela disse é concretude da vida deles [...] (Ponte 2). 

[...] pela ação dele, pela própria narrativa, pela própria poética oral, o que ele 

trás da literatura resguardada na memória. (Ponte 4). 

Principalmente a questão ambiental, tentávamos sempre abordar a questão da 

pesca, da utilização do rio, da construção de uma economia sustentável e a questão do 

cuidado com a saúde. (Académico 1). 

Eles não podem se conformar nos seus processos de marginalização que foram 

feitos da vila, eles precisam ser a gentes protagonistas, eles têm muitas ações lá, os jovens, 

eles podem ser protagonistas de uma outra Vila da Barca, mas uma vila da Barca que seja 

construída a partir de sua reflexão enquanto a sua comunidade, eles construíssem, então é 

interessante. (Ponte 2). 

[...] um dos meninos que estava na capoeira comentou que ele viu uma das piores 

situações de violência. Esse menino relatou na roda que quando ele tinha 12 anos ele viu a 

polícia matar o tio dele e arrastar pela ponte e isso ficou. (Ponte 2). 

[...] as temáticas escolhidas tinham tudo a ver com eles, porque eles poderiam 

escrever sobre a sociedade, sobre seu bairro, sobre seus problemas sociais, não só como 

foco da Amazónia como um todo [...] (Ponte 1). 

Os saberes eram manifestados nas falas e produções, que aconteciam durante as 

atividades. Trabalhamos saberes como: A importância da nossa identidade, higiene e 

outros. (Académico 3). 

 [...] se você parte do momento que você fala de uma literatura depois você vai 

mostrando as formas de expressão dessa literatura. É a literatura dos livros e da vida desses 

educandos. (Ponte 5). 

As principais funções foram promover ações que reflitam sobre os conceitos de 

infância nos professores de educação infantil (participantes), a partir da história da 

literatura infantil e da leitura de obras de autores infantis, além de estudar as relações entre 

literatura e educação, em textos literários de matrizes orais e escritas (Académico 3).  

[...] trabalhávamos o que era a literatura infantil, com as narrativas orais, com as 

poéticas depois nós fazíamos uma prática, então eles faziam livro de papel, eles faziam livro 

de pano. Quando a gente chegava no texto, eles iam construir o texto, então no retorno eles 

trabalhavam com construção de personagem, eles iam trabalhar a construção de 

personagem com confecções de bonecos, livros de panos. (Ponte 4). 
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A aplicação dos projetos em Vila da Barca ajudou a uma maior divulgação do que se 

produz na Amazónia. Consequentemente, fazendo com que os alunos tivessem contacto com 

a literatura produzida por autores da região noutros contextos para além dos cursos de 

graduação das universidades. 

Procuramos trabalhar os saberes ligados a cultura corporal, por meio da prática 

da capoeira, além de realizar discussões sobre educação ambiental por meio de dessa 

vivência. (Académico 4). 

Categoria 6 – As práticas educativas 

As experiências vividas pelos gestores quando da execução dos projetos de extensão 

em Vila da Barca foram muito profícuas quando se tratou das práticas educativas, como é 

possível perceber nas falas dos sujeitos da pesquisa. 

Era a interação entre a equipe de trabalho e os participantes, podendo assim 

haver um fluxo de saberes mais constante. Eles aprendiam connosco, assim como nós 

aprendíamos com eles. (Académico 1). 

O monitor tinha uma formação comigo, tendo conhecimento de como era a 

metodologia da educação cósmica e a teoria dos projetos de aprendizagem, então, ele 

atuava com os Projetos de aprendizagem [...]. (Ponte 1).  

 [...] como eu já te falei os projetos giravam em torno da educação cósmica, com 

base nos projetos de aprendizagem. Os projetos de aprendizagem [...] tem tudo a ver com a 

educação cósmica [...]. (Ponte 1). 

Na perspectiva de um entrevistado: 

O Plano Cósmico de Educação constitui-se num currículo interdisciplinar 

sustentado no uso de materiais concretos, experiências científicas e histórias, que 

desenvolvem a imaginação e causam encantamento, ao desvendar a tarefa de cada ser, da 

humanidade e do universo, por meio de do respeito e de ações práticas. Proporciona a 

possibilidade de um conhecimento integral, respeitando as características de cada etapa do 

desenvolvimento de cada ser. (Ponte 1). 

Enveredar por este tipo de abordagem romperia com paradigmas tradicionais, uma 

vez que procuraria soluções para a gestão e qualidade educativas, utilizando a arte e os 

estudos de ciências como meio de viabilizar o processo educativo. 

Diante dos objetivos dos projetos de extensão do CCSE, na Universidade do Estado 

do Pará, relacionando com os resultados obtidos no decorrer da pesquisa, realizada no 

referido contexto, foi possível perceber que os gestores tinham o conhecimento teórico 
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necessário para promover uma prática pedagógica que contemplasse as diretrizes dos seus 

projetos e possibilitasse transformações no contexto ambiental e social. Como diz Grazzini 

(2001, p. 5):  

Cada ser vivo tem uma função, relação entre os seres e o meio ambiente, que se 

evidencia no que Maria Montessori determinou tarefa cósmica. Tal tarefa nada mais é que o 

serviço que os indivíduos de cada espécie devem prestar ao meio do qual dependem a fim de 

conservá-lo em condições de manter seus dependentes, geração após geração. Cada agente, 

pequeno ou grande, tem seu próprio mandato ou missão para cumprir. Isto se constitui na 

própria função particular no plano cósmico, que tem que ser conduzida ininterruptamente. No 

entanto, a possibilidade de realizá-la depende também do trabalho dos outros agentes. Em 

outras palavras, há uma organização cósmica do trabalho que necessariamente envolve 

especialização e divisão das tarefas, colaboração entre todos os trabalhadores e agentes e, 

portanto, inumeráveis relações de interdependência.  

A intenção maior, neste processo, é tornar as práticas educativas em algo especial 

que não está longe delas, algo que deve ser concebido diariamente, para que o crescimento 

moral, ético, cívico do aluno evolua a cada dia. Pensando nisso, os gestores, docentes e 

discentes dos cursos da UEPA, participantes dos projetos, propõem uma maior intervenção, 

por meio de da realização de cursos, oficinas, seminários, roda de conversas. Essa iniciativa 

permitiria estabelecer uma relação com as pessoas, dentro de um todo, a partir de saberes e 

conhecimentos do seu próprio entendimento. Isso, geralmente, acontece num espaço onde são 

feitas as atividades com crianças, adolescentes, jovens e adultos e permite formas criativas de 

relacionamento entre colaboradores de um projeto e grupos populares e, mais importante, 

entre as pessoas que compõe esse grupo. 

[...] essa construção era feita por eles próprios, pela metodologia de 

aprendizagem, por projetos com base na educação cósmica [...]. (Ponte 1). 

As trocas de saberes, que acontecia nos permitia ver o quanto aquelas crianças 

tinham de conhecimento de mundo, na sua leitura da vida. E que o conhecimento que 

adquirimos dentro de sala de aula, e muito pouco e só vamos dar verdadeiro sentido a nossa 

pesquisas, quando realmente viver nossas práticas. (Académico 3). 

Minha permanência no projeto, se perdurou durante os 05 primeiros meses do 

projeto no ano de 2008, o espaço da vila da Barca era novo, a realidade que estávamos 

vivenciando era totalmente nova, tanto para os educadores como para os educandos, que 

tinham suas rotinas modificadas com a presença do projeto (aqueles educandos que 

participavam). Como de costume e por nossas ações ser baseadas em uma conceção de 



 

162 
 

educação Freireana, conhecemos nossos educandos com ações que trabalharam a 

identidade deste educando e fortalecendo a construção da mesma. (Académico 3). 

O mais importante é que a gente via eles próprios construindo o seu conhecimento, 

um saber que vinha de dentro em contato com o contexto social. [...] Que ele possa 

expressar o que ele sente, vindo do seu próprio eu, que ele possa construir, com base no seu 

contexto, não só no seu contexto restrito de bairro, de casa, mas no seu contexto regional, 

que ele possa criticar, que ele possa se sentir capaz de estar fazendo algo, algo útil (Ponte 

1). 

[...] a grande proposta do projeto era trabalhar essas ações educativas que 

promovessem o protagonismo da juventude e que essa juventude se sentisse uma juventude 

de direito, reconhecer a cultura e eles precisam reconhecer as práticas sociais que eles têm 

ali [...], da estrutura de saberes e experiências de vida dos jovens [...] (Ponte 2). 

O protagonismo juvenil desenvolve no jovem a consciência de mudança de atitude 

diante dos fatores de risco, abrindo, por meio de dos projetos educativos, espaços para uma 

nova maneira de favorecer o trabalho interdisciplinar e o uso criativo dos conteúdos 

transversais, propostos nos parâmetros curriculares nacionais. Dito de outro modo, permite 

que o adolescente não seja visto apenas como recetor de informações, tornando-o numa fonte 

de iniciativa (ação), liberdade (opção) e compromisso (responsabilidade). Como se percebe 

pelo depoimento do sujeito da pesquisa: 

Minha atuação era como facilitadora de diálogos e reflexões acerca das temáticas 

selecionadas, temáticas essas norteadas pelas principais necessidades e de acordo com o 

contexto do público-alvo das ações. Atuei também no levantamento e pesquisa dessas 

temáticas, bem como no planeamento de recursos para abordagens dos temas, junto à 

equipe do projeto. (Académico 2). 

Os projetos desenvolvidos aqui na associação, não oferece apenas uma ocupação 

para essas crianças, esses adolescentes e jovens... Por exemplo, nós temos aqui aulas de 

karatê, capoeira, música.... Aqui, eles aprendem a fazer coisas novas e acabam se 

destacando no que fazem. Podemos citar que uma das conquistas das crianças e 

adolescentes beneficiados neste projeto é o destaque em competições esportivas e em 

apresentações culturais. Acredito que isso é muito importante, porque mexe com a auto-

estima de cada um deles (Ponte 5). 

É clara a preocupação dos gestores e educadores sociais em incentivar a participação 

dos educandos no processo de construção do conhecimento e do direito da cidadania, partindo 
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da própria realidade do académico, por meio de de exemplos relacionados com a vida real de 

cada um, demonstrativos da competência para, por meio de da autoestima, organizar e dirigir 

situações de aprendizagem, convergindo para pontos importantes como a valorização pessoal. 

O educando se torna realmente educando quando e na medida em que conhece, ou 

vai conhecendo (...), e não na medida em que o educador vai depositando nele a descrição 

dos objetos, ou dos conteúdos. (Freire, 1996, p.47)  

Quanto às diretrizes teórico-metodológicas do trabalho socioeducativo, importa 

referir aqui a metodologia de ensino trabalhada nos projetos de extensão, que se caracteriza 

por ser ampla e diversificada; por meio de da educação popular, várias vertentes de ensino se 

estabelecem para que as atividades sejam desenvolvidas, entre elas, a roda de conversa. 

[...] nós temos uma metodologia própria para fazer os trabalhos de formação. [...] 

a gente tem uma atividade que a gente chama de acolhida, tem uma atividade e a gente 

chama de desenvolvimento do conhecimento e outra que é a despedida. [...] É sempre uma 

dinâmica, de integração depois vem para a temática, a temática era sobre drogas e 

juventude, então vamos discuti dentro dessa temática, faz a roda, discute o tema, faz a 

música, a dança, ao final fazer uma avaliação que chamamos de despedida (Ponte 2). 

A roda de conversa é uma forma de se trabalhar, incentivando a participação e a 

reflexão, que produz bons resultados; além de ser atrativa para as crianças e jovens, porque 

estimula a participação interessada e empolgada nas atividades desenvolvidas nos projetos de 

extensão.  

Por meio das práticas de ensino dos projetos da vila, procura-se criar alternativas 

para que essa valorização aconteça, fazendo com que os participantes do projeto 

compreendam como a sua participação é importante, e que, longe de serem meros sujeitos 

anónimos da sociedade, têm potencial para transformar a realidade em que vivem. Como 

forma de aperfeiçoamento de saberes, os projetos de Vila da Barca têm enriquecido a 

aprendizagem dos académicos, no que diz respeito às práticas pedagógicas de educação 

popular. 

[...] Mesmo que ele viesse um só dia ele ia jogar capoeira, mas antes das ações 

eles participavam das rodas que o grupo coordenava. (Ponte 2). 

[...] todos ficavam sentados na roda e se iniciava dizendo: “hoje a nossa conversa 

vai ser sobre o sujeito de direito, o que vocês acham que é direito? O jovem tem direito? 

Não tem direito? Quais são os direitos?”, então fazia uma roda de conversa sobre o tema e 
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depois dessa roda de conversa se discutia que batida da capoeira a gente poderia fazer pra 

gente trabalhar aquele tema que se discutiu. (Ponte 2). 

O modelo de gestão de projetos que emerge dos discursos dos sujeitos participantes 

também aponta perspectivas “de transição”, pois há um movimento em curso para migrar para 

ações mais participativas, inclusivas, a favor da emancipação, do empoderamento, da 

construção, da troca e da partilha. 

Para Sheppard (2006, p. 22) “a inclusão social está relacionada com a procura de 

estabilidade social através da cidadania social, ou seja, todos os cidadãos têm os mesmos 

direitos na sociedade”.  

Para Fávero (2004, p. 37-38), “incluir, significa, antes de tudo, ‘deixar de exluir’. [...] 

a inclusão exige que o Poder Público e a sociedade em geral ofereçam as condições 

necessárias para todos”. 

A identificação dos fatores, ainda em evidência na sociedade contemporânea, de 

exclusão e inclusão social está associada a vulnerabilidade social. A formação humana é 

fundamental para a questão do desenvolvimento intelectual, profissional ou social. Como 

defende Freire (1987, p. 60) “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os 

homens se educam entre si, midiatizados pelo mundo”. 

No contexto de exclusão social, a Educação Popular ganha significado como 

alternativa para formar agentes individuais e coletivos capazes de: 

[...] Fazer rupturas com a ordem social dominante; imaginar, proporcionar e criar 

novos espaços e relações nos diversos níveis; questionar os padrões ideológicos e valores 

vigentes como verdades absolutas; desenvolver nossas potencialidades racionais, emocionais 

e espirituais como homens e mulheres; aprender, desaprender e re-aprender 

permanentemente; suscitar uma disposição vital solidária com o entorno social e ambiental; 

afirmar-nos como pessoas autônomas preparadas para um permanente diálogo, busca e 

construção coletiva. (Brandão, 2003, p. 52). 

Na verdade, trata-se de integrar todas as dimensões da vida - social, política, cultural, 

ambiental, econômica, interagindo com as relações de gênero, raça, etnia e geração, com 

intuito de combater a exclusão social através de um processo educativo que busca superá-la. 

Essa superação ocorre na medida em que gera interações de saberes de diversos princípios 

educativos, considerando-o um processo histórico, político e social. 

Segundo Freire (1979), p. 33) o desenvolvimento de uma consciência crítica permite 

ao homem transformar a realidade, uma necessidade cada vez mais urgente. Nessa lógica, os 
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estudos críticos organizacionais buscam a manutenção da crítica e a orientação pelo princípio 

da transformação social e da emancipação do homem na sociedade.. 

O modelo emancipatório é um processo de intervenção política, que pressupõe 

mudanças significativas nas relações de trabalho, pois é através dele que o homem constrói as 

condições de existência, faz história. Mas, o trabalho nos moldes capitalistas o impede de se 

realizar plenamente, assim exige que novas relações de trabalho sejam construídas, nas quais 

solidariamente seja possível todos usufruírem do resultado de sua produção. 

Segundo Tonet (2005, p. 177) “a essência da emancipação humana está no domínio 

consciente e coletivo dos homens sobre o seu processo de autoconstrução, sobre o conjunto 

do processo histórico”. 

A redefinição do papel social da universidade enquanto espaço destinado à construção 

e disseminação de conhecimentos com vista, também, ao atendimento de sua comunidade 

externa, principalmente aquela correspondente à uma parcela da população que carece de 

determinadas ações priorizadoras da construção e a disseminação de conhecimento de caráter 

emancipatório de maneira coletiva e colaborativa, em oposição às intervenções de forma 

assistencialista e mais voltadas para a prestação de serviços que prevaleceram durante anos. 

Nesse contexto, as instituições de ensino superior pautadas em princípios de 

democracia e cidadania através da extensão universitária consolida seus fundamentos por 

meio da realização de projetos sociais a partir de práticas conciliadoras do conhecimento 

formal, informal e não-formal. 

Para Sardenberg (2009), o empoderamento é “um processo dirigido para a 

transformação da natureza e direção das forças sistêmicas que marginalizam as mulheres e 

outros setores excluídos em determinados contextos”. No caso de indivíduos e grupos cujo 

acesso aos recursos e poder são determinados por classe, casta, etnicidade e gênero, o 

empoderamento começa quando eles não apenas reconhecem as forças sistêmicas que os 

oprimem, como também atuam no sentido de mudar as relações de poder existentes. 

(Batliwala (1994, p. 130). 

O empoderamento é um termo multifacetado que se apresenta como um processo 

dinâmico, envolvendo aspectos cognitivos, afetivos e condutuais. Nesse debate, o processo de 

empoderamento é apresentado a partir de dimensões da vida social em três níveis: psicológica 

ou individual; grupal ou organizacional; e estrutural ou política. 
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Refletir sobre os os modelos de gestão de projetos de extensão é, hoje, 

fundamentalmente, criar condições para uma permanente interlocução/interação entre os 

diferentes setores sociais externos e internos à comunidade universitária, procurando sinergias 

que possam resistir e criar outras formas de intervenção social e de produção de 

conhecimento, assentes num paradigma de sociedade emancipatório. Evidenciou-se a 

“intenção e busca” de um paradigma, "ético porque solidário, estético porque reencantado, 

político porque participativo" (Sousa Santos, 2000, p. 27). 

Verificou-se a importância da participação de docentes e discentes nos projetos em 

termos da sua formação académica, e constatou-se o que, de facto, caracteriza o modelo de 

gestão de projetos, nomeadamente, a aplicação dos conhecimentos adquiridos na academia às 

situações reais, criando estratégias convergentes com novas formas de perceber a dimensão da 

área em que se pretende atuar, bem como o desenvolvimento de competências e capacidades 

de análise, de reflexão, discussão, o que caracteriza um posicionamento crítico.  
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CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O modelo de gestão de projetos de extensão universitária do Centro de Ciências 

Sociais e Educação da Universidade do Estado do Pará (CCSE/UEPA) desenvolvidos na área 

de exclusão social Vila da Barca é um processo que se tem vindo a fazer no percurso, uma 

trilha aberta pelo próprio caminhar, atravessada por múltiplos saberes e práticas, revelado em 

multitextualidades pelos sujeitos extensionistas. 

No que diz respeito à Categoria 1 “a gestão e a formação no âmbito das 

competências do gestor”, verificou-se que a gestão é um processo de avaliação e de 

construção do conhecimento e de competências, que se faz por meio de um posicionamento 

essencialmente crítico, educativo e democrático. Diante deste princípio, é essencial que 

gestores e educadores experienciem uma formação continuada.  

Em relação a Categoria 2 “princípios da gestão”, predominaram os voltados para a 

democratização do planeamento, execução e avaliação dos projetos que norteiam a gestão 

educativa e da universidade, que só serão válidos se forem adotados e seguidos por todos. 

Quanto a Categoria 3 “objetivos dos projetos”, constatou-se que obedecem a quatro critérios: 

convocação da comunidade académica para desenvolvimento de projetos de extensão; difusão 

de saberes e práticas por meio da interação dos projetos de extensão com a comunidade; 

prioridade para projetos nas áreas de conhecimento da universidade; benefícios às 

comunidades ao redor da universidade, de forma a envolvê-la por meio da troca de saberes. 

Na Categoria 4 “ desenvolvimento da comunidade e atores sociais”, revelou-se uma 

perspetiva a favor da integração da comunidade com a construção de conhecimento e a 

aplicação de práticas pedagógicas voltadas para a cidadania, direito e coletividade, com base 

na melhoria da qualidade de vida. No que se refere a Categoria 5 “conexões de saberes”, 

constatou-se que são realizadas por meio de diferentes temas transversais abordados nas 

atividades de extensão planeadas, estruturadas e executadas, que, assim, permitem socializar e 

democratizar os conhecimentos dos diversos cursos e áreas, além de preparar os profissionais, 

não só do ponto de vista teórico, mas para uma praxis social.  

Finalmente, quanto a Categoria 6 “práticas educativas”, verificou-se que são 

concebidas como intervenções significativas, interdisciplinares, a favor do protagonismo dos 

sujeitos. A análise revelou que a participação de gestores e académicos nos projetos de 

extensão, a disseminação e troca mútua de saberes implica a pré-disposição dos atores sociais 

para desenvolver atividades ligadas às práticas extensionistas, patentes na apresentação de 

interesses que remetem para a livre participação e a sua condição nos projetos.  
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Constatou-se, na investigação, que o modelo que serve de base à gestão de projetos 

de extensão é um modelo híbrido, que transita entre formas burocráticas e participativas. 

Utilizam-se estratégias que possibilitam a integração da equipe entre si e com as comunidades 

em seu redor, mas os princípios participativos precisam de ser mais bem identificados, 

adotados e praticados.  

O modelo de gestão está, ainda, baseado na gestão burocrática e gerencial, mas a 

gestão se encontra em processo de modernização, com a implementação da gestão estratégica 

e participativa. O processo de gestão dos projetos de extensão do CCSE/ UEPA, na perspetiva 

dos gestores, coordenadores, professores e académicos, é mais participativo que burocrático.  

O modelo de gestão de projetos sociais não só está intimamente relacionado com a 

atitude dos gestores, mas, também, com as suas competências organizacionais básicas, 

conceções, oportunidades, preferências, funções e necessidades sociais.  

A UEPA definiu o direcionamento dos projetos de extensão do CCSE para Vila da 

Barca por se tratar de uma área de grande risco social e ambiental, merecedora de um olhar 

especial, dadas as suas carências. O modelo de gestão, objeto desta tese, se dá com base em 

um processo dinâmico devido às inúmeras transformações verificadas no âmbito social, 

econômico e político no país. A importância da gestão “dinâmica” dos projetos de extensão 

nas universidades, públicas e privadas, é inquestionável, quer ao nível do seu planeamento 

estratégico, quer da valorização da sua função social no contexto amazónico.  

Considera-se que a UEPA reflete as diretrizes e a regularidade da gestão pública, 

tendo como propósito considerar a sua função social, por meio do ensino, da pesquisa e da 

extensão, num processo que garante a indissociabilidade entre ambas. 

Constatou-se que a função académica da atividade extensionista pressupõe, como 

princípio fundador, a relação dialética entre a comunidade académica e a comunidade externa. 

Neste sentido, o modelo de gestão investigado garante que as funções não estejam isoladas do 

contexto social, mas que haja uma intervenção significativa na realidade, que contribua para o 

processo de formação política e crítica, favorecendo a participação dos sujeitos como 

protagonistas da sua história individual e social. 

Constatou-se que a participação dos alunos nos projetos de extensão investigados 

trouxe contribuições significativas para a sua formação, como, por exemplo, a aquisição de 

algumas capacidades e competências importantes para o desenvolvimento académico e 

profissional, o desenvolvimento da autonomia, a criatividade, a liderança, a capacidade de 
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trabalhar em equipa, e de lidar com a diversidade, quer no âmbito das relações humanas, quer 

no âmbito institucional. 

Entre as atribuições dos gestores sujeitos da investigação, destaca-se a tomada de 

decisões, capacidades e competências técnicas, éticas e políticas, bem como capacidades para 

gerir equipas dentro da organização. Os gestores dedicam grande parte do seu tempo a 

analisar o ambiente e a procurar identificar os possíveis leques de ação. O processo decisório 

é maior do que o momento final da escolha, sendo um processo complexo de reflexão, 

investigação e análise.  

Percebe-se a partir da análise do modelo de gestão de projetos, que a UEPA está no 

momento de transição do modelo de gestão burocrático para a efetivação do modelo 

participativo, tendo inclusive implementado ações para a consecução deste objetivo, com a 

implantação do planeamento estratégico participativo e uma gestão participativa-democrática. 

Alguns princípios da governança corporativa estão presentes, assim como se desenvolve a 

gestão do conhecimento no seu caráter interdisciplinar. 

Relativamente aos princípios, objetivos e desenvolvimento dos projetos de extensão, 

o estudo do modelo de gestão possibilitou realçar a importância de aplicar princípios de 

planeamento, elaboração, execução e avaliação nos projetos sociais realizados pelos sujeitos 

professores/coordenadores extensionistas, para acabar com a informalidade e a filantropia. 

No entanto, a extensão universitária ainda precisa de ser mais bem estruturada, pois, 

apesar de existir um órgão, a PROEX, os recursos são centralizados na Reitoria, sendo 

necessário, de acordo com os resultados obtidos nesta pesquisa, criar, na estrutura da UEPA, 

um órgão ou instituto com autonomia para gerir os recursos para financiamento e o processo 

de gestão dos projetos de extensão. 

Com relação à gestão da informação, a partir da análise do modelo de gestão dos 

projetos, revela-se que os princípios da gestão foram tidos em consideração dentro de um 

referencial estratégico, incluindo aspetos históricos da evolução do processo de gestão, 

elencando conceitos básicos referentes ao que se entende por extensão, e relacionando este 

elemento da gestão com a produção de saberes e práticas, e o esclarecimento do valor dado à 

formação do gestor e das suas competências. 

As capacidades e competências do gestor reveladas a partir da análise do modelo de 

gestão dos projetos, são imprescindíveis para que se compreenda que o conhecimento é um 

fator intrínseco às atividades de gestão da extensão universitária, que, neste caso, pode e deve 

ser conhecido, processado, compreendido e utilizado pela consolidação de ações, projetos e 
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satisfação dos anseios da universidade. Concretizam-se, à medida que são planeadas e 

implementadas nas organizações, identificando cenários potenciais e oportunidades de 

crescimento, aumentando a rede de relações internas e externas, e a confiança na força e 

motivação dos que as integram. 

A investigação do modelo de gestão indica a importãncia de se acompanhar as 

atividades de extensão, avaliar procedimentos e rotinas, planejar a médio e longo prazo, pois é 

um dos propósitos da gestão qualificada do conhecimento, dentro do processo de gestão.  

Os resultados indicam que pensar e organizar ações extensionistas, estruturando-as 

com uma equipe multidisciplinar capacitada, qualitativa e quantitativamente suficiente, é um 

ponto essencial, quando realmente se quer desenvolver uma extensão social qualificada.  

O modelo de gestão de projetos tem caráter técnico-pedagógico e científico, 

coordenando, articulando, planeando, efetivando os contactos e parceiros pertinentes aos 

projetos, executando e avaliando, continuamente e de forma processual, as ações realizadas. 

Verificou-se na análise do modelo de gestão, a importância da continuidade da 

formação académica da equipa, que acontecia em concomitância com a aplicação das técnicas 

de pesquisa e práticas pedagógicas, sob orientação do coordenador dos projetos. 

Os projetos estudados situam-se numa ótica de compromisso social da universidade, 

garantindo a construção da cidadania, sem, contudo, negar a função social do Estado na 

execução das suas políticas públicas. A interlocução dos extensionistas dos projetos em 

análise, com um setor social empobrecido da sociedade, exigiu ações dialógicas, de 

planeamento participativos e democráticos, sujeitos a mudanças imediatas, de acordo com as 

necessidades do público-alvo da Vila da Barca. Este é um instrumento de transformação 

social, e esta prática não se restringe ao assistencialismo. 

Foi possível constatar o nível de educação de cada participante quanto às ações 

executadas, no que diz respeito à capacidade de discernimento e atribuição de papéis. Ao 

mesmo tempo, foi identificada a ligação do trabalho realizado pelos académicos com os 

pressupostos teóricos e metodológicos que norteiam as propostas dos projetos e observado o 

uso de metodologias adaptadas e tecnologias educativas para aplicação dos conhecimentos 

adquiridos, referentes ao curso e respetiva área de atuação, durante as atividades do projeto de 

extensão.  

Os encontros pedagógicos de formação contínua indicados nos resultados da 

investigação, possibilitaram aos discentes ampliar o seu campo de conhecimento, permitindo-

lhes articular e partilhar saberes com os demais participantes, e estabelecer uma relação entre 
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teoria e prática. Logo, contribuíram para o desenvolvimento do seu espírito crítico e criativo, 

bem como para a apropriação da conceção humana que esteve na base das ações promovidas 

pelos projetos extensionistas, essencial à boa convivência em sociedade e ao exercício da 

cidadania. 

A parceria e o trabalho em grupo também constatados, destacaram-se pela sua 

autenticidade; juntamente com o diferencial das práticas desenvolvidas pela equipa 

multidisciplinar, que contribuíram para a formação do público a quem se destinava o projeto 

de extensão, proporcionando, ao mesmo tempo, aperfeiçoamento pessoal, académico e 

profissional dos gestores e discentes. 

As práticas que foram constatadas, foram aperfeiçoadas e articuladas pelo 

conhecimento científico e o do senso comum e trabalhadas, colaborativamente, pelos 

académicos, destacando-se o compromisso e a seriedade dos formandos, que estabeleceram 

relações intersubjetivas entre si. 

A importância da participação dos discentes nas diferentes esferas organizativas, 

administrativas e atividades concernentes e, principalmente, na produção científica e nas 

ações interventivas dos projetos de extensão, reflete a dimensão das práticas educativas 

realizadas pelos formandos, quanto à sua capacidade de se adequarem à dinâmica que permeia 

as atividades desenvolvidas no projeto de extensão. 

A pesquisa efetuada, que culminou nesta tese, abriu um leque de possibilidades de 

leitura, análise e compreensão da atuação dos gestores e académicos, em termos da sua atitude 

relativamente aos projetos de extensão.  

As práticas extensionistas desenvolvidas e a participação em eventos, bem como as 

publicações nos meios de comunicação precisam ser feitas de forma sistemática, ampliando e 

fortalecendo a relação da UEPA com os setores produtivos do Estado. 

A UEPA enfrenta grandes desafios, entre eles o desenvolvimento e sustentabilidade 

das suas ações de extensão, integrando a universidade e comunidade nas áreas da educação, 

saúde e tecnologia e, com isso, fortalecendo as ações de extensão desenvolvidas na 

universidade, por meio de dos editais das chamadas, voltados para a seleção, aprovação e 

financiamento dos projetos de ensino, pesquisa e extensão. Os seus objetivos estão, assim, 

relacionados com a garantia da eficiência e eficácia no fomento dos projetos e ações de médio 

e curto prazo na gestão institucional, contribuindo para a concretização da missão da 

universidade.  
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Importa ressaltar a importância das práticas extensionistas no contexto da estratégia 

organizacional. Uma das principais considerações a tecer a partir do estudo do modelo de 

gestão dos projetos é que para melhorar a qualidade das práticas universitárias e 

extensionistas, a gestão não está só intimamente relacionada com a atitude ativa ou passiva 

dos gestores, mas, também, com as suas competências organizacionais básicas, conceções, 

oportunidades, preferências, funções e necessidades sociais. 

Analisando os projetos, verificam-se avanços significativos quanto ao 

fortalecimento, ampliação, promoção e difusão das ações extensionistas, no âmbito da 

universidade e no Estado do Pará.  

De referir, particularmente, a integração entre o CCSE/UEPA e a sociedade, com o 

compromisso de tornar a extensão indissociável do ensino e da pesquisa, com atividades 

práticas, explicitamente integradas no objetivo final de formação dos discentes, e articuladas 

com os projetos pedagógicos dos cursos de graduação. 

De realçar, igualmente, a importância da garantia de recursos orçamentais à UEPA 

para apoio às diversas atividades de extensão, bem como a ampliação da captação de recursos 

externos e a realização de encontros científicos de extensão. 

No que diz respeito ao estabelecimento de parcerias internas e externas, é possível 

destacar pela análise realizada, o aumento do número de ações de extensão, com maior 

participação de docentes e discentes, por meio da apresentação de programas e projetos, cuja 

qualidade é reconhecida pelas avaliações dos órgãos nacionais. 

No entanto, algumas dificuldades foram evidenciadas ao longo do referido período, 

de que ressalta a dificuldade na execução orçamental, que, na opinião dos coordenadores, 

ainda enfrenta algumas dificuldades. 

Os novos desafios que se colocam à UEPA, tendo em conta o processo de estender a 

instituição ao interior do Estado, passam por ampliar as suas ações por meio de de um diálogo 

com os profissionais que vivenciam os principais problemas no interior, requerendo a 

definição de novas estratégias para os próximos anos. 

As considerações teóricas apresentadas nesta tese, permitem constatar que - sem se 

ter a pretensão de se afirmar que a extensão, como uma função académica da universidade, 

supera as contradições das complexas relações entre ensino e aprendizagem, teoria e prática, 

ensino e pesquisa, universidade e sociedade – é importante no contexto de uma formação 

académica que dá prioridade à articulação dos vários processos necessários para pôr fim a 
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uma conceção de ciência que insiste em produzir um conhecimento reducionista, fragmentado 

e distante da realidade. 

Sabe-se que não é só pela via da extensão universitária que é possível ensinar e 

produzir conhecimento para satisfazer ou minimizar as exigências e necessidades de um 

mundo tão complexo e plural. Portanto, é preciso chamar a atenção para a potencialidade 

criadora das práticas extensionistas, nas quais o saber fazer está relacionado com a construção 

de uma ciência que forme, transforme e contribua para a função social da universidade. 

No entanto, para se ter uma prática exitosa, torna-se necessário uma estruturação da 

UEPA, com o estabelecimento efetivo de um modelo de gestão participativo, não apenas no 

sentido de eleição, mas de colaboração na construção de um planeamento estratégico, 

relativamente ao qual toda a comunidade académica possa contribuir com idéias inovadoras, a 

fim de consolidar a função social da universidade, utilizando com propriedade os 

conhecimentos e competências de seus agentes na transformação da sociedade. 

Propõe-se um modelo para a gestão de projetos de extensão ancorado na realidade, 

na diversidade, no protagonismo e na inclusão social, um modelo ativo e inclusivo, sensível a 

realidade, em permanente movimento, um modelo-em-trilha.  

O modelo-em-trilha se caracteriza pela dinâmica sensível à realidade, pela 

participação, por ser processual, na sua TRILHA, tem continuidade e potencial de renovação, 

abrindo redes e teias no quotidiano da universidade e da sociedade, por meio dos saberes e 

práticas interligados, como forma de uma possível transformação social. 

O modelo-em-trilha proposto deve ter como foco despertar encantamento e 

admiração dos participantes pela iniciativa e pelo caráter social do trabalho desenvolvido pela 

equipa, enfatizando a reciprocidade de saberes construídos colaborativamente. É importante 

destacar que o modelo proposto anuncia a preparação e a participação dos formandos durante 

o desenvolvimento das atividades nos projetos, a partir da organização do grupo e da divisão 

igualitária de tarefas. 

Para consolidar o modelo, é fundamental a existência de um processo de avaliação 

reflexivo que potencialize a gestão dos projetos na sua coletividade e na perspetiva da 

ressignificação do olhar. Na qualidade de instrumento de transformação social, o modelo-em-

trilha, que se faz caminhando, ao mesmo tempo que mobiliza e sensibiliza os movimentos e o 

contexto social em que está inserido, opera a transformação efetiva do ser, do posicionamento 

do outro e do meio social envolvente. 
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O modelo proposto de gestão de projetos de extensão se dá de forma participativa e 

interdisciplinar, utilizando estratégias que possibilitam a integração da equipe entre si e com 

as comunidades em seu entorno, transformando-as em particípes e protagonistas de projetos 

de mudança, inclusão social e desenvolvimento sustentável. 

A proposta vai no sentido da transformação social, por meio da crítica, da melhoria 

da qualidade de vida, do desenvolvimento humano, da ética, da democratização dos saberes, e 

da formação de agentes que possam construir a sua história, visando a inclusão social.   

A extensão abrange a aplicação de projetos de intervenção em comunidades carentes, 

enquanto prática interventiva de interação social entre o senso comum e o conhecimento 

cientifico, num panorama empírico de atuação.  

A tese de partida de que o modelo que sustenta a gestão de projetos de extensão do 

Centro de Ciências Sociais e Educação da Universidade do Estado do Pará, desenvolvidos 

numa área de exclusão social, é um processo “em transição, que não se encontra pronto ou 

acabado, e é atravessado por múltiplos significados, saberes e práticas, foi plenamente 

comprovada. O modelo híbrido em curso aponta que há possibilidades de efetivação de um 

novo modelo para a gestão de projetos de extenção. 

É desejo da autora que este estudo possa se constituir uma fonte de informação 

relevante sobre o incentivo à participação de discentes em projetos, programas, cursos e 

eventos promovidos pela universidade, bem como sobre o investimento da universidade em 

ações que contemplem o triângulo ensino-pesquisa-extensão, tendo em conta a importância da 

extensão na formação académica, face à necessidade de formar profissionais sérios, 

competentes, éticos e conscientes da sua cidadania. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE I - Termo de Consentimento 

 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

CURSO DE DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL EM GESTÃO PÚBLICA - 

UEPA/UTAD 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

Eu, participante da Pesquisa sobre "A Trilha se faz caminhando: gestão de projetos de 

extensão universitária em área de exclusão social na Amazônia", considero que estou suficientemente 

esclarecido sobre a natureza, objetivos e métodos da referida pesquisa, assim como, dos benefícios que 

poderá gerar ao desenvolvimento científico. Por esse motivo então, autorizo minha participação 

voluntária como sujeito da informação deste estudo. 

 

Belém/PA, ____ de ______________ de _____ 

 

_____________________________________ 

Pesquisado Selecionado 
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APÊNDICE II - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS GESTORES DA UEPA 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CURSO DE DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL EM GESTÃO PÚBLICA - 

UEPA/UTAD 

 PROJETO DE PESQUISA: "A Trilha se faz Caminhando: Gestão de Projetos de Extensão 
Universitária em Área de Exclusão Social na Amazônia" 

 AMOSTRA: 10 Gestores da Universidade do Estado do Pará 
 

FORMULÁRIO 

 

I - IDENTIFICAÇÃO GERAL: 

 N° da Entrevista: ___________________________________ 

 Entrevistador: _____________________________________ 

 Entrevistado: ______________________________________ (não identificar-se pelo nome de 
batismo). 

 Local e Data da Entrevista: ___________   ____/_____/____ 

 

II - APRESENTAÇÃO: 

Prezado Professor Gestor/Entrevistado, 

Estamos realizando uma pesquisa que tem como objetivo analisar a gestão dos Projetos de 

Extensão em área de exclusão social na Vila da Barca, Belém-Pa. O tema em estudo trata do 

investimento da Universidade nos Projetos Sociais. A universidade é o lócus privilegiado onde os 

participantes do processo educacional interagem, desenvolvendo e adquirindo conhecimentos e 

habilidades, com o intuito de pensar e agir sobre a realidade do seu entorno. Solicitamos vossa 

participação respondendo. E assim que tivermos com os resultados da pesquisa, apresentaremos para 

você. 

Agradecemos sua colaboração, 

 

a) A Pesquisadora! 

III - ROTEIRO DA ENTREVISTA: 
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3.1 - Identificação: 

Nome do Professor/Gestor:  ________________________________ 

Nome do Projeto:  ________________________________________ 

Graduação: _____________________________________________ 

Titulação: _____________________________________________ 

Área de atuação: __________________________________________ 

1- Qual a sua concepção de gestão de projetos? (de Ensino, pesquisa, extensão..) 

 

2- Quais os princípios e os fundamentos da extensão universitária na educação superior 

brasileira que você conhece? 

 

3- Quais destes estão presentes na UEPA? 

 

4- Qual o modelo de gestão adotado pela UEPA? 

 

5 - Qual o paradigma de gestão presentes nos programas e projetos de extensão da UEPA? 

 

6 - Como se caracteriza o processo de organização e funcionamento da gestão dos programas e 

projetos de extensão universitária na UEPA? 
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APÊNDICE III - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS PROFESSORES E 

COORDENADORES DOS PROJETOS 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CURSO DE DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL EM GESTÃO 

PÚBLICA - UEPA/UTAD 

 PROJETO DE PESQUISA: "A Trilha se faz Caminhando: Gestão de Projetos de 
Extensão Universitária em Área de Exclusão Social na Amazônia" 

 AMOSTRA: 20 Professores e Coordenadores dos Projetos de Extensão 
 

TÉCNICA DA ENTREVISTA 

I - IDENTIFICAÇÃO GERAL: 

 N° da Entrevista: ___________________________________ 

 Entrevistador: _____________________________________ 

 Entrevistado: ______________________________________ (não identificar-se pelo nome 
de batismo). 

 Local e Data da Entrevista: ___________   ____/_____/____ 
 

II - APRESENTAÇÃO: 

Prezado Professor Gestor/Entrevistado, 

Estamos realizando uma pesquisa que tem como objetivo analisar a gestão dos 

Projetos de Extensão em área de exclusão social na Vila da Barca, Belém-Pa. O tema em 

estudo trata do investimento da Universidade nos Projetos Sociais. A universidade é o lócus 

privilegiado onde os participantes do processo educacional interagem, desenvolvendo e 

adquirindo conhecimentos e habilidades, com o intuito de pensar e agir sobre a realidade do 

seu entorno. Solicitamos vossa participação respondendo. E assim que tivermos com os 

resultados da pesquisa, apresentaremos para você. 

Agradecemos sua colaboração, 

 

a) A Pesquisadora! 
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III - ROTEIRO DA ENTREVISTA: 

3.1 - Identificação: 

Nome do Professor/Gestor:  ________________________________ 

Nome do Projeto:  ________________________________________ 

Graduação: _____________________________________________ 

Titulação: _____________________________________________ 

 

 

 Competências do Gestor: 

1- Você tem experiências com gestão de projetos? ( de Ensino, pesquisa, extensão..) 

2- Você fez alguma formação complementar para gestão e ou outras atividades na área da Gestão? 

 Princípios da Gestão 

3- Com relação ao seu projeto: Como você: Planejou? Organizou? Coordenou? Supervisou? E     

avaliou as ações do referido projeto? 

3- O  que norteou sua gestão? E quanto tempo ? 

4-  Você adotou algum princípio?  Qual?  Comente. 

 Objetivos dos Projetos 

5- Qual a função de um projeto de extensão? 

6- E do projeto que você coordenou, qual a função? 

7- Você considera que o projeto era de caráter social? Porque? 

8- O que significa para você um projeto social?  

9-  Porque você destinou o referido projeto para Vila da Barca? 

 Pontos de Atuação (desenvolvimento dos atores sociais) 

10-  Que atividades eram/foram  desenvolvidas? 

11-  Quem participava das atividades? E como participava? 

12-  Como você considera sua atuação como Gestor? E da Equipe?  

13- Quem era o público-alvo? Como eram/foram inseridos no projeto? 

 Conexão de Saberes 

14- Que saberes foram trabalhados no projeto? Como os saberes locais foram trabalhados?  

15-  Na sua opinião ocorreu uma “conexão de saberes”? Comente esse aspecto. 

 Práticas Educativas 

16- Quem eram os educadores? 
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17- Você também atuou como educador? Comente.  

18- Quais os meios e métodos utilizados nas atividades educativas?  

19- O que era mais importante nos encontros educativos?  

20- O que norteou as práticas educativas? 

21- O que é essencial para você numa prática educativa extensionista?
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APÊNDICE IV - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS ACADÊMICOS 

PARTICIPANTES DOS PROJETOS 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CURSO DE DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL EM GESTÃO PÚBLICA - 

UEPA/UTAD 

 PROJETO DE PESQUISA: "A Trilha se faz Caminhando: Gestão de Projetos de Extensão 
Universitária em Área de Exclusão Social na Amazônia" 

 AMOSTRA: 14 Acadêmicos da UEPA participantes dos projetos de extensão 

 

TÉCNICA DA ENTREVISTA 

 

I - IDENTIFICAÇÃO GERAL: 

 N° da Entrevista: ___________________________________ 

 Entrevistador: _____________________________________ 

 Entrevistado: ______________________________________ (não identificar-se pelo nome de 
batismo). 

 Local e Data da Entrevista: ___________   ____/_____/____ 

 

II - APRESENTAÇÃO: 

Prezado Acadêmico/Entrevistado, 

Estamos realizando uma pesquisa que tem como objetivo analisar a gestão dos Projetos de 

Extensão em área de exclusão social na Vila da Barca, Belém-Pa. O tema em estudo trata do 

investimento da Universidade nos Projetos Sociais. A universidade é o lócus privilegiado onde os 

participantes do processo educacional interagem, desenvolvendo e adquirindo conhecimentos e 

habilidades, com o intuito de pensar e agir sobre a realidade do seu entorno.           Solicitamos vossa 

participação respondendo. E assim que tivermos com os resultados da pesquisa, apresentaremos para 

você. 

Agradecemos sua colaboração, 

 

a) A Pesquisadora! 
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III - ROTEIRO DA ENTREVISTA: 

3.1 - Identificação: 

Nome do Educando:   

Nome do Projeto:  

Formação Acadêmica:  

1- Você tem experiências com projetos (de Ensino, pesquisa, extensão..)? 

2- Você fez alguma formação complementar para participar em projeto de extensão 
universitária  ou em outras atividades na área de projetos. Qual e como ocorreu? 

3- Com relação ao projeto: Como ocorreu: o Planejamento? Organização? Coordenação?  
Supervisão? e avaliação das ações do referido projeto? 

4- O  que norteou sua participação? E quanto tempo? 

5- Na sua opinião, qual a função de um projeto de extensão?  

6- E do projeto que você participou,  qual a função/objetivos?  

7- Você considera que o projeto era de caráter social? Porque?  

8- O que significa para você um projeto social?  

9- O que você acha dos projetos na área da Vila da Barca? 

10- Que atividades eram/foram  desenvolvidas?  

11- Quem participava das atividades? E como participava?  

12- Como você considerou sua atuação junto aos participantes do projeto? 

13- Quem era o público-alvo? Como eram/foram inseridos no projeto? 

14- Que saberes foram trabalhados no projeto? Como os saberes locais foram trabalhados? 

15- Na sua opinião ocorreu uma “conexão de saberes”? Comente esse aspecto. 

16- Quem eram os educadores? E a composição da equipe? 

17- Como você atuou nas praticas educativas? 
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18- Quais os meios e métodos utilizados nas atividades educativas?  

19- O que era mais importante nos encontros educativos? 

20- O que norteou as práticas educativas? 

21- O que é essencial para você numa prática educativa extensionista? 

e é essencial para você numa prática educativa extensionista? 
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ANEXOS 

ANEXO A - EDITAL N° 053/2006-EXTENSÃO 

EDITAL N° 053/2006-EXTENSÃO 

1ª. CONVOCATÓRIA PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS PARA O ANO DE 2007 
 
O Reitor da Universidade do Estado do Pará UEPA, com base na Resolução nº 1366/06 e 

objetivando a CHAMADA 2007 do Programa de Apoio e Desenvolvimento às Atividades de 
Extensão, sob a coordenação da Pró-Reitoria de Extensão, torna público e convoca a comunidade 
acadêmica desta instituição a apresentar projetos extensão para obtenção de apoio financeiro, de 
acordo com as condições estabelecidas no presente edital. 

 
1- DOS OBJETIVOS E PRIORIDADES: 

1.1.Convocar a comunidade acadêmica da UEPA para apoio e desenvolvimento de projetos 
de Extensão observadas as linhas políticas e científicas de cada centro e as diretrizes do programa 
estabelecidos neste edital. 

1.2. Disseminar conhecimentos por meio de apresentação de projetos de extensão orientados 
para atividades específicas da academia junto às comunidades e/ou instituições públicas. 

1.3. Priorizar projetos de extensão que contemplem critérios interdisciplinares, inter e 
intrainstitucionais e que apontem para o desenvolvimento de ações e objetivem elevar a qualidade do 
ensino de graduação a partir das áreas temáticas de EDUCAÇÃO, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, 
CIÊNCIA e TECNOLOGIA. 

1.4. Intercambiar conhecimento com as comunidades, privilegiando as que estejam no 
entorno dos campi da UEPA 

 
2. DA INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO: 

2.1.Os projetos de extensão deverão ser elaborados em formulários próprios, sendo que os 
envolvidos nesses projetos deverão anexar currículum lattes resumido. Estes formulários e demais 
instrumentos estarão disponíveis na home page da UEPA: www.uepa.br. 
 
2.2. Inscrições: 

a) Início das inscrições: 09 de outubro de 2006. 
b) Data máxima e improrrogável para protocolo dos projetos nos Centros: 01 de dezembro de 2006. 
c) Avaliação dos projetos: 11 a 15 de dezembro de 2006. 

d) Divulgação dos resultados: 20 a 22 de dezembro de 2006. 
2.3. Processo de Tramitação 

a)  Os projetos deverão ser encaminhados em 03(três) vias impressas e em 01 (um) disquete 
ou CD-ROM, resumidos, acondicionados em um só envelope, enviados pelos chefes de 
Departamentos aos Diretores de Centro e remetidos à Pró-Reitoria de Extensão, para efeito de 
formalização no protocolo da UEPA. 

b) Os projetos aprovados na chamada deste edital só serão executados no ano de 2007. 
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c) Os casos omissos serão resolvidos pelas respectivas câmaras. 
 

3. DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS: 
Poderão participar deste programa: 

3.1. Como coordenadores: professores e técnicos de nível superior da UEPA (efetivos e 
substitutos), no efetivo exercício de suas funções, em número de 01(um) coordenador por 
projeto para aqueles lotados nos campi da capital e em número de 02 (dois) para os lotados 
nos demais campi. 

3.2. Como executores: professores e técnicos de nível superior (efetivos e substitutos), em número 
máximo de 03 (três) executores internos. Os executores externos serão definidos de acordo 
com as necessidades do projeto, preestabelecidas nas parcerias interinstitucionais sem ônus 
nem vínculos empregatícios com a UEPA. 

3.3.Como bolsistas: alunos regularmente matriculados e freqüentando os cursos de graduação da 
UEPA, com bom desempenho e aproveitamento acadêmico, em número máximo de 03 (três) 
alunos  por projeto.  

3.3.1- Os projetos que se caracterizem como eventos (seminários, colóquios, 
jornadas...) não poderão solicitar bolsistas  

3.4 – Como voluntários – 
 alunos regularmente matriculados e freqüentando os cursos de graduação da UEPA, com bom 

desempenho e aproveitamento acadêmico, que não poderão solicitar bolsas, mas poderão 
solicitar certificado de execução ao final do projeto. 

3.5. Como auxiliares: funcionários administrativos da instituição, em número de O1(um), sem ônus 
para o projeto, podendo alocar carga horária de até 03 (três) horas semanais, durante o 
desenvolvimento do projeto. 

 
4. DO COMITÊ CIENTIFICO: SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS: 

4.1. Para a avaliação dos projetos, será formado um Comitê Científico por 
professores/pesquisadores da UEPA e/ou de outras instituições, com comprovada experiência 
técnico científica. 

4.2. Os participantes do Comitê Científico serão indicados pela Pró-Reitoria de Extensão, mediante 
consulta aos Departamentos Acadêmicos da UEPA e designados por portaria assinada pelo 
Reitor desta lES. 

4.3. Cada projeto será submetido a um grupo de 03 (três) integrantes do Comitê Científico, por área de 
especialização, para avaliação do mérito, conteúdo, viabilidade e relevância, não cabendo 
recurso. Os projetos recomendados para financiamento pelo Comitê Científico, com os 
respectivos pareceres, serão encaminhados ao CONSUN para decisão final e homologação. 

4.4. A Pró-Reitoria de Extensão procederá uma pré-avaliação para determinar se os projetos se 
enquadram nas prioridades temáticas deste edital, coordenando todas as etapas da avaliação e 
zelando pelo resguardo do sigilo do procedimento de seleção. 

4.5. Será considerado aprovado o projeto que obtiver, no mínimo a média 8,5, retirada de 03 (três) 
avaliações por parte do Comitê Avaliador. 

§ 1 Em caso de discrepância nas notas, a partir do percentual de 20% de diferença entre elas, o projeto 
será submetido a uma quarta avaliação.   
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§ 2  O Orçamento previsto pelo projeto poderá ser modificado pela Câmara de Extensão caso o 
montante previsto exceda o valor previsto para o programa, estabelecido no presente edital    ( 
artigo 7). 

4.6. A Pró-Reitoria de Extensão constituirá banca examinadora composta pelos 
Consultores do Comitê Científico que avaliarão os projetos na UEPA a partir de cronograma feito para 
este fim. 

4.7. Constituem-se em critérios de avaliação para o julgamento dos projetos no âmbito 
deste edital: 

a) Adequação à chamada; 
b) Relevâncias científicas, culturais, pedagógicas e sociais; 

c) Composição e qualificação da equipe (considerando a formação, experiência anterior de seus 
membros e respectivos papéis e compromissos no projeto); 

d) Enfoque interdisciplinar, interdepartamental e interinstitucional (parcerias); 
e) Previsão de mecanismos de divulgação dos resultados obtidos (revistas indexadas, seminários, 

encontros, etc.); 
f) Exeqüibilidade da proposta orçamentária; 
g) Integração entre cursos; 
h) Participação de alunos na condição de bolsistas; 
i) Adequação ao valor máximo estabelecido. 
4.8 Caso haja projetos aprovados com objetivos e áreas de atuação semelhantes, será 

escolhido apenas um obedecendo aos seguintes critérios, nesta ordem: 
a) maior média de aprovação pelo Comitê Cientifico; 

b) Atuação do coordenador em projetos de extensão(prioritariamente) de pesquisa; 
c) atuação da equipe em projetos de extensão(prioritariamente) de pesquisa; 
d) Desempenho do coordenador nos programas de apoio às atividades de extensão. 

 
5. DAS DIRETRIZES PARA FINANCIAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS: 
5.1 Poderão ser financiadas pela PROEX - Pró-Reitoria de Extensão atividades de caráter 

educativo, cultural, cientifico e tecnológico como cursos de qualificação profissional, atualização e 
aperfeiçoamento; Workshops; oficinas; treinamentos; prestação de serviços; mostras; recitais; 
semanas; simpósios; torneios; elaboração de produtos acadêmicos; cartilhas, shows; congressos; 
seminários, colóquios. O prazo máximo para financiamento de cada projeto é de 09 (nove) meses. 

5.1.1- Terão prioridade os projetos que se voltarem para atuação nas comunidades 
localizadas  próximo aos Campi da UEPA. 

5.2.2 – Os projetos apresentados em Belém deverão priorizar como área de atuação a área de 
palafitas da VILA DA BARCA, considerando as demandas elencadas pela comunidade local, 
conforme documento em anexo e mais detalhes na PROEX, no horário de 09h às 13h. 

5.1.2 – Os projetos caracterizados como eventos (Workshops; oficinas; treinamentos; 
prestação de serviços; mostras; recitais; semanas; simpósios; torneios..) só poderão requerer até 50% 
(cinqüenta por cento) do total de recursos destinados a cada projeto e a somatória de todos os projetos 
dessa natureza ficará restrita a 30% do total de recursos destinados à chamada de extensão. 

 
6. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
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6.1. Serão destinados ao Edital 053/06 -R$ 360.000,00 (trezentos  e sessenta mil reais)  
6.2. O valor máximo a ser financiado por projeto será de R$ 12.000,00 (doze mil reais). 

6.3. Os recursos serão alocados somente para pagamento nas seguintes rubricas: 
a)  34.90.30 - material de consumo e xerox. 
b)  34.90.33 - passagem e locomoção. 
c) 34.90.39 - outros serviços (pessoa jurídica). 

 
d)  34.90.14 - diárias. 

e) 34.90.36 - pagamentos de serviços (pessoa física). 
 
6.4.  Não poderão ser orçados recursos financeiros para custeio de: 
a) despesas de correios; 
b) pagamento de professor e servidor da UEPA; 

c) pagamento de salários ou complementação salarial de professores e servidores da UEPA e 
pesquisadores de qualquer instituição; 

d) combustível para veículos oficiais e particulares; 
e) contratação de pessoal por período superior a 90 dias; 
f) passagens nacionais e internacionais para professores da instituição; 

g) participação dos membros da equipe do projeto em eventos de qualquer natureza; 
h) pagamento de consultoria; 
i) material permanente. 
6.5.  Para previsão orçamentária, deverão ser observadas as seguintes diretrizes: 

a) a participação obrigatória dos alunos nos projetos como bolsistas deverá ser remunerada, no 
máximo até 09 (nove) meses( ano acadêmico), no valor correspondente a 80% do salário mínimo 
vigente. É vedado o acúmulo de bolsas, bem como de outras atividades remuneradas no âmbito da 
UEPA. Os alunos bolsistas participarão previamente de um processo de seleção a ser realizado 
pelo coordenador do projeto. Este procedimento resultará num Termo de Compromisso a ser 
assinado pelo professor responsável e pelo aluno bolsista; 

b) diárias de acordo com os valores fixados pela PROAD; 
c) passagens aéreas, rodoviárias ou fluviais deverão estar de acordo com o valor real do mercado; 
d) serviços gráficos de reprodução e de encadernação somente serão financiados quando 

direcionados para a publicação de, no máximo, 03 (três) relatórios finais dos projetos; 
e) O material informativo produzido pelo projeto deverá ser de no máximo 500 exemplares, com até 

5 (cinco) páginas; 
f) O pagamento de digitador, no prazo máximo de 03 meses, não poderá exceder a 01(um) salário 

mínimo mensal; 
g)   Para o pagamento de hora/aula de professor externo à UEPA, deverão ser obedecidos os seguintes 

valores: R$ 35,00 (graduados e especialistas), R$ 45,00 (mestres) e R$ 55,00 (doutores), não 
podendo o trabalho exceder a 30 horas/aula. 

 
7.DA LIBERAÇAO DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

7.1. Os recursos financeiros para o apoio e desenvolvimento dos projetos aprovados nesta chamada 
serão liberados a partir de programação orçamentária, seguida de solicitação mensal de recursos 
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, obedecendo à planilha de custos dos referidos projetos. 
7.2. A programação orçamentária (trimestral ou quadrimestralmente), bem como a solicitação mensal 

de recursos deverão ser elaboradas pelo coordenador do projeto, atendendo ao período de 
duração deste e encaminhadas à PROEX - Pró-Reitoria de Extensão, por meio da COAD de 
cada Centro, de acordo com as orientações da PROGESP  da UEPA. 

8.  RELATÓRIO ACADÊMICO E PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
8.1. O coordenador do projeto encaminhará à Pró-Reitoria de Extensão o relatório do 

desenvolvimento das ações, ao final do período de concessão dos recursos, contendo: 
a)  identificação da atividade, título, coordenador(es), equipe e objetivos; 
b) relato e análise avaliativa das atividades desenvolvidas; 
c)  avaliação das atividades pelo público-alvo, quando necessária; 
d) número de inscritos ou número aproximado de participantes; 
e) produtos acadêmicos gerados: pesquisas, novas disciplinas, metodologias, material a ser 

publicado, etc; 
f) prestação de contas elaborada pelo setor contábil da unidade ou pelo setor financeiro da 

UEPA. 
8.2. O não cumprimento desse item tornará o coordenador do projeto inadimplente para as chamadas 

subsequentes. 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
9.1. Os projetos contemplados com financiamento externo não poderão ser submetidos ao programa, 

no âmbito deste edital. 
9.2. A participação de alunos nos projetos ocorrerá por meio de processo seletivo, sob 

responsabilidade exclusiva de cada coordenador, de acordo com finalidade de cada projeto. 
9.3. Estará apto a concorrer a esta chamada o proponente que não estiver em débito com a Pró-

Reitoria de Extensão quanto à apresentação de relatório final de projetos que estejam sendo 
financiados em chamadas anteriores e estiver somente com 01 (um) projeto em andamento até 
dezembro de 2007. 

9.4. Caso o projeto não se enquadre nos critérios de exigência deste edital, o projeto será devolvido 
ao proponente/coordenador, sem direito a recurso, no ato da pré-avaliação. 

9.5. Os recursos financeiros não utilizados no projeto serão disponibilizados para a execução de 
ações da Pró-Reitoria de Extensão. 

9.6. A qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado ou anulado, por motivos de interesse 
público ou por ilegalidade, respectivamente, no todo ou em parte, sem que isso implique o 
direito de indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

 
 
 
 
 
Belém, 22 de setembro de 2006. 
 
 
Fernando Antônio Colares Palácios 
Reitor da Universidade do Estado do Pará 



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

SECRETARIA DO GABINETE 

 

______________________________________________________________________ 
Rua do Una n° 156 CEP: 66.050-540- Telégrafo Fone: 3299-2230  Fax: 3244-5460 
e-mail:  secgab@ uepa.br 

ANEXO B 

 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
PROGRAMA DE APOIO E DESENVOLVIMENTO ÀS ATIVIDADES DE 
ENSINO E EXTENSÃO 
CHAMADA 2007 
 
Anexo I 
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INDICADORES DE EXCLUSÃO/INCLUSÃO SOCIAL DA 
COMUNIDADE DA ÁREA DE PALAFITAS DA VILA DA BARCA 

 
A Universidade do Estado do Pará-UEPA, através da Pró-Reitoria de 

Extensão- PROEX, entende que no Brasil, na condição de país com tamanha 

desigualdade social, é necessário que a extensão universitária se configure como um 

caminho em busca de  novos rumos, novos conteúdos, novos métodos e técnicas 

capazes de, ao estampar essa desigualdade, provocar o desejo real de contribuir na 

redução desta junto ao maior número possível de famílias habitantes de uma 

determinada área/território. Assim sendo, a Proex convoca todo o corpo docente, 

discente e técnico-administrativo ao enfrentamento dos indicadores de exclusão social 

ainda discrepante em área de palafitas da Vila da Barca, no bairro do Telégrafo, no qual 

a Reitoria e o Centro de Educação da universidade estão situados. 

Após realizar vários encontros com o Fórum de Entidades e Movimentos 

Sociais da área, a Proex, firmou um projeto de pesquisa para aproximação da 

universidade ao modo de viver e de trabalhar da população da Vila e, após estabelecer 

um plano de intervenção para superação dos desgastes identificados, foram preparados 

como investigadores 20 acadêmicos  dos cursos de Enfermagem, Ciências da Religião, 

Fisioterapia, Formação de Professores e Matemática, cujo trabalho se revertem nos 

dados que compõem os Indicadores de Exclusão/Inclusão Social da Comunidade da 

Área de Palafitas da Vila da Barca, assim denominado em conformidade com os 

desgastes ou fortalecimentos que facilitem ou dificultem a vida das famílias da área. 

A metodologia do trabalho busca garantir que a universidade construa 

processos pedagógicos que despertem nos cidadãos vontade de lutar pelas decisões 

sobre sua vida coletiva e o desejo de uma condição humana favorável de vida para todos 

os moradores,  fundada em um padrão básico de cidadania que possa cultuar a justiça 

social pelos conhecimentos ampliados com os saberes acumulados na  universidade 

 

A Vila da Barca: 
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Localiza-se no município de Belém-PA, no Distrito Sacramenta - DASAC, no 

bairro do Telégrafo, entre a baía do Guajará e Av. Pedro Álvares Cabral, importante 

corredor de acesso ao centro comercial e de escoamento da cidade. O acesso à Vila da 

Barca é feito pela Tv. Coronel Luís Bentes. 

Segundo alguns moradores, a origem do nome desta ocupação está ligada ao 

fato de uma barca que encalhou e ficou esquecida no local; outros, entretanto, relatam 

que a denominação se deve ao fato de haver existido embarcações portuguesas no local; 

outros, ainda, afirmam que foi uma barca que afundou; há também os que evidenciam 

que foi devido à apreensão de embarcações clandestinas, pois, segundo estes, isto serviu 

como referência para os ribeirinhos que vinham comercializar seus produtos em Belém. 

De início todos diziam que iam para a vila onde estava a barca, passando posteriormente 

a ser conhecida como Vila da Barca. 

 

A ocupação da área 

 

Vários foram os fatores que levaram à ocupação da área: um deles foi o sonho 

de conseguir a casa própria, pois alguns viviam de aluguel; outros citam questões 

econômicas (desemprego); outros, ainda, apontam a facilidade de deslocamento para o 

centro urbano, já que era próxima de uma estação de trem que passava pela Avenida 

Pedro Álvares Cabral, aonde os ribeirinhos vinham vender sua produção, além de ser 

próximo ao Ver-o-Peso, e a existência de uma indústria de castanha e um curtume, bem 

como a facilidade de atracação dos barcos. Aos poucos a população e o poder público 

foram aterrando a área que era alagada até a Avenida Pedro Álvares Cabral, porém, 

quanto mais se aterravam, mais palafitas iam surgindo sobre o rio.  
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Figura 1 - Avanço das habitações sobre o rio (Vila da Barca). 

A Área de Palafitas: área de estudo da UEPA 

Compreendida por 196 famílias, uma população de 784 pessoas residentes na 

Pass. Pe. Julião, Pass. Praiana, Pass. Cametá e parte na Tv. Coronel Luís Bentes. 

 

Mobilidade Urbana 
 

A circulação interna da área é feita através de estivas de madeira, com largura 

entre 0,80m e 1,20m sem guarda corpo, a uma altura do solo, que varia entre 0,50m a 

5,00m. Entretanto, em relação à circulação do sistema de transporte público de 

passageiro, as pessoas usufruem de dois grandes corredores de tráfico de Belém (Av. 

Pedro Álvares Cabral e Rodovia Arthur Bernardes), com uma oferta de linhas bastante 

diversificada. 

 
Habitação 
 

O sistema utilizado na construção das habitações é em madeira, em forma 

de palafitas. 

 

Abastecimento d’água 
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O abastecimento da água, em 98,52% das moradias, é feito pela COSANPA de 

forma precária, através de tubulação geral sobre as estivas. Essas tubulações ficam 

sujeitas à penetração da água do rio contaminada por lixo e dejetos, principalmente 

quando ocorre vazamento na tubulação. 

 
Esgotamento sanitário: 
 
A Vila da Barca não possui sistema de esgoto, sendo que os dejetos e águas 

servidas  são lançados  diretamente no solo ou nas águas. 

 

Iluminação Pública 

Não é compatível com a necessidade das famílias devido a dificuldades de 

implantação de novos postes dada à alta densidade e as constantes oscilações de energia. 

 

Coleta do Lixo 

 

A coleta do lixo nas ruas  (Pass. Praiana, Pass. Cametá e Pass. Julião) é feita 

com carrinhos de mão.  

 

A População 

 

 Na maior parte dos domicílios, 80,30%, reside apenas 01 família; em 12,92%, 

vivem 02 famílias; em 4,24%, 03 famílias e 1,27%, 04 famílias.  

A média de pessoas por domicílio é de 04. A maioria dos domicílios, 23,03%, é 

habitada por 04 pessoas; 16,20% por 03 pessoas; 14,07% por 05 pessoas e 10,23% por 

02 pessoas. 

As famílias são predominantemente constituídas de crianças, adolescentes e 

jovens, portanto são consideradas famílias jovens. Observe o gráfico 1. 
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[8;16) ANOS
[16;24) ANOS
[24;32) ANOS
[32;40) ANOS
[40;48) ANOS
[48;56) ANOS
[56;+) ANOS
NÃO SABE

 

Gráfico 1 - Faixa etária da família 

Quanto ao sexo há predominância de mulheres sobre os homens, é o que nos 

aponta o gráfico 2. 

 

VILA DA BARCA
SEXO DA FAMILIA

44%

54%

2%

HOMENS

MULHERES

NÃO SABE

 
Gráfico 2 - Distribuição de sexo das famílias 
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As pessoas se consideram, na sua maioria, morenas, embora também haja 

pessoas que se consideram brancas e pessoas que se consideram negras. Foi registrado 

também pessoas que não sabem sua etnia. 

VILA DA BARCA
ETNIA DA FAMILIA

83%

9%

6%

2%
MORENA

BRANCA

NEGRA

NÃO SABE

 

Gráfico 03 - distribuição da etnia das famílias 
 

As famílias, na sua maioria, nasceram mesmo em Belém, embora 80% 

também se tenha registrado 17% de procedência do interior do estado do Pará. 

(gráfico 4). 

VILA DA BARCA
LOCAL DE NASCIMENTO DA FAMILIA

80%

17%

1%

2% BELÉM

INTERIOR

OUTROS ESTADOS

NÃO SABE

 

Gráfico 04 - distribuição do local de nascimento das famílias. 
 

Os fortalecimentos destacados pela pesquisa: 
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Equipamentos Comunitários  
-Unidade de Saúde da Vila da Barca; Delegacia Policial, Escola Santo Afonso, 

Escola Augusto Montenegro; Escola Municipal Nelson Ribeiro; Universidade do Estado 

do Pará e Fundação Curro Velho; Escola Técnica Magalhães Barata dentre outros. 

  A Organização Popular Local  

Entidades comunitárias como a  Associação dos Moradores da Vila da Barca; 

A Unidade de Saúde Vila da Barca; 

Paróquia Luterana – TV. Coronel Luís Bentes; 

Igreja do Evangelho Quadrangular – Pass. Pe. Julião 

Capela Nossa Senhora dos Navegantes – Pass. Praiana 

Casa de Oração Assembléia de Deus – Pass. Praiana 

Fórum de Entidades, que abriga as seguintes organizações 

Time de futebol da Praiana,  

Time de futebol Ki-Limão,  

Time de futebol Estrela  

Vermelha, Time Baile da Saudade,  

Agremiação Carnavalesca Mocidade Unida da Vila da Barca,  

Grupo de Homossexuais Arco-íris. 

 

3. OS DESGASTES E OU PROBLEMAS APONTADOS PELAS FAMÍLIAS 

NO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

Escolaridade 

Analfabetismo em 10% dos adultos; 

Crianças em idade escolar fora da escola; 

Predominância do ensino fundamental incompleto em pessoas com mais de 30 

anos. 

Trabalho 
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Famílias com renda per capta mensal abaixo de R$150.00 

Jovens desempregados e sem estudar 

Mulheres sem perspectivas de renda 

Predominância do mercado informal 

Mulheres empregadas domésticas sem carteira assinada 

 

Saúde - doença 

Crianças menores de seis meses sem amamentação 

Baixo peso em crianças menores de 1 ano 

Desnutrição em crianças menores de cinco anos 

Número significativo de crianças menores de cinco anos sem carteira de vacina 

Anemia freqüente em crianças menores de cinco anos 

Mulheres em idade fértil sem uso de qualquer contraceptivo 

Mulheres em idade fértil que nunca foram vacinadas 

Mulheres grávidas sem pré-natal 

Mulheres com papanicolau desatualizado 

Mulheres em idade fértil que nunca realizaram exame de mama 

Freqüência de acidentes de trabalho 

Idosos sem vacina 

Internação freqüente em idosos 

Idosos sem participação em programas de 3ª. idade 

Pessoas portadoras de diabete e hipertensão sem nenhum controle 

Alcoolismo em jovens e adultos 
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Gravidez na adolescência 

Ambiente- 

Lixo a céu aberto 

Rede elétrica precária 

Palafitas deterioradas 

  

Outros- 

Medo com a mudança da Área de palafitas 

Jovens sem lazer e sem ocupação. 
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ANEXO C 
EXTRATO DE EDITAL 

EDITAL 053/2006-EXTENSÃO/UEPA 

 

1ª CONVOCATÓRIA PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS PARA O ANO DE 
2007 

 

O Reitor da Universidade do Estado do Pará-UEPA, com base na Resolução nº 214/98 
e objetivando a chamada 2007 do Programa de Apoio e Desenvolvimento às Atividades de 
Extensão, sob a coordenação da Pró-Reitoria de Extensão, torna público a abertura das 
inscrições para o referido projeto no período de 02/10 a 01/12/2006, maiores informações no 
site:  www.uepa.br 

 

Belém, 22 de setembro de 2006. 

 

 

 

FERNANDO ANTÔNIO COLARES PALÁCIOS 

Reitor da Universidade do Estado do Pará 

 

 

 

 

 


