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Resolução CONSEPE: N°. 005/2010 

 

Aprova a Política de Extensão 2010/2013, 

da Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE. 

 

 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, da Universidade 

Vale do Rio Doce – UNIVALE, em Reunião Ordinária realizada no dia 24 de agosto 

de 2010, em cumprimento as determinações estatutárias e regimentais,  

 

 

 Resolve: 

 

Art. 1°. Aprovar a Política de Extensão 2010/2013, da Universidade Vale do Rio 

Doce – UNIVALE. 

 
Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Governador Valadares, 1º de setembro de 2010. 

 

 

 

Profª. Ana Angélica Gonçalves Leão Coelho 
Presidente do CONSEPE 
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faço, aprendo.  
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1 APRESENTAÇÃO 

 

 

Ancorada no Plano Nacional de Extensão (1999), que define a Extensão 

Universitária como um processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino 

e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a 

Universidade e a Sociedade, e ainda nos referencias nacionais sobre a Extensão 

Universitária, em 2009 a Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE assume o 

desafio de atualizar a sua política de extensão. 

O documento que ora se apresenta é fruto das experiências vividas pela 

UNIVALE no fazer extensionista e acima de tudo do esforço conjunto de um grupo 

de professores que acreditam na Extensão Universitária como uma prática 

acadêmica que vinculada ao ensino e à pesquisa elevam a Universidade no patamar 

mais alto de sua atuação. 

No primeiro momento apresentamos a história da Extensão na UNIVALE 

onde é explicitada de maneira objetiva como se deu o processo de 

institucionalização das atividades extensionistas nesta instituição. 

O conteúdo geral do documento apresenta desde as diretrizes gerais para a 

prática extensionista na UNIVALE, passando pela definição dos objetivos, da 

inserção de alunos e professores nas atividades extensionistas, da definição do 

orçamento, das modalidades das ações de extensão, até a identificação das áreas 

temáticas e das linhas programáticas atualizadas conforme as alterações definidas 

no Fórum de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras /Base 

Operacional Revisão 2005/2006. 

Deste modo, a atualização da Política de Extensão reúne as orientações 

para a prática extensionista na UNIVALE, no período de 2010 a 2013, contribuindo 

para a institucionalização dos processos inerentes às ações de extensão em 

quaisquer que sejam as modalidades e ao mesmo tempo representa a consolidação 

dos avanços da prática extensionista na UNIVALE. 
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2 HISTÓRIA DA EXTENSÃO NA UNIVALE 

 

 

A história da Extensão Universitária na UNIVALE está permeada pela 

história da Extensão Universitária no Brasil onde as primeiras iniciativas desta 

natureza nas universidades eram voltadas para a oferta de cursos, eventos, 

assessoria técnica e atividades pontuais voltadas para os estudantes. 

Segundo Jezine (2006), a Extensão tem sua referência a partir do 

movimento estudantil e das chamadas universidades populares, em que se 

destacam, no Brasil, as primeiras experiências da Universidade Livre de São Paulo, 

através de cursos e conferências, gratuitos e abertos à população de modo geral.  

Ainda segundo Jezine (2006), esta concepção de universidade e extensão 

universitária permaneceu no ideário estudantil e intelectual tendo seu ápice nos 

movimentos de cultura e educação popular, ocorridos entre o final da década de 

1950 e início da década de 1960, em que se destaca a experiência extensionista da 

Universidade do Recife, com o Serviço de Extensão Cultural, que desenvolveu 

importantes trabalhos de Alfabetização de Jovens e Adultos com base na filosofia de 

Paulo Freire. 

Deste modo, até o ano de 2000, as atividades extensionistas na UNIVALE 

eram esparsas, desarticuladas e buscavam atender a demandas imediatas seja para 

atendimento à comunidade externa ou á comunidade acadêmica.  

Segundo Cardoso (2001), de 1992 a 2000 as atividades extensionistas, na 

UNIVALE, dividiam-se, especialmente, em cursos e eventos assim distribuídos: 

capacitação de recursos humanos, 19%; cursos e eventos para egressos, 9%; 

programa de ação comunitária, 4%; atividades voltadas para o aluno, 65%; 

prestação de serviços, 3%. A característica dominante das atividades era o fato de 

serem programadas para um curto espaço de tempo, abrangendo, em muitos casos, 

o período de um dia. Assim, esta prática restringia a adoção de uma dimensão 

processual com perspectivas de continuidade e conseqüentemente dificultava a 

efetivação da indissociabilidade desta ação com o ensino e a pesquisa.  

Os estudos de Cardoso apontaram então, para a percepção da inexistência 

de diretrizes e de critérios balizadores de uma política única, na UNIVALE, para o 

desenvolvimento das ações extensionistas. 



 

 

8 

Esta percepção foi provocadora no sentido de desencadear nos atores 

envolvidos na prática de ações extensionistas, seja na execução ou na gestão, a 

iniciativa de buscar a elaboração de um documento institucional com o objetivo criar 

diretrizes para a Extensão Universitária na UNIVALE.  

Assim, ancorada nas suas experiências anteriores, nos estudos realizados, 

no respaldo de referenciais nacionais e especialmente na criação de espaços de 

participação da comunidade acadêmica para a discussão sobre a temática, em 

novembro de 2001 é protocolado no Conselho Superior de Ensino Pesquisa e 

Extensão – CONSEPE a Política de Extensão da UNIVALE. O documento foi 

avaliado e em dezembro deste mesmo ano, o relator do referido conselho indica a 

necessidade de alterações no texto para a aprovação. 

Para trabalhar as alterações apontadas pelo relator, em maio de 2002 

instituiu-se o Fórum Permanente de Extensão, com participação dos componentes 

das Câmaras de Extensão das faculdades (Faculdade de Ciências Agrárias – FAAG, 

Faculdade de Artes e Comunicação – FAC, Faculdade de Ciências, Educação e 

Letras – FACE, Faculdade de Ciências da Saúde – FACS, Faculdade de Ciências 

Exatas e Tecnológicas – FATEC, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais – FHS) 

e dos professores envolvidos em atividades extensionistas onde a Política de 

Extensão foi instrumento de ampla discussão no sentido de efetivação das 

alterações necessárias. 

Considerando o dinamismo deste processo e também a necessidade de 

elaborar um documento que atendesse as especificidades inerentes ao tema bem 

como a própria universidade, e após uma nova análise pelo CONSEPE em outubro 

de 2002 o documento foi aprovada a Política de Extensão da UNIVALE 2002-2005. 

Este documento representou um divisor de águas para as ações extensionistas na 

UNIVALE uma vez que possibilitou a estruturação das diretrizes para as ações 

extensionistas na UNIVALE. 

Outro aspecto importante deste histórico é que a partir de 2003, foi-se 

fortalecendo a cultura do registro das ações extensionistas na Assessoria de 

Extensão, setor responsável pela articulação entre as áreas para a apresentação e 

registro das propostas de extensão. Foi feita uma revisão nos instrumentos de 

registros das atividades de modo a atender as diretrizes estabelecidas pela Política 

de Extensão, bem como se estabeleceram novos fluxos para apresentação das 
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propostas de extensão de modo a fortalecer a participação das câmaras de 

extensão neste processo. 

Considerando que “a Política de Extensão tem por finalidade servir como 

eixo orientador para atividades extensionistas realizadas na UNIVALE, e à medida 

que for se consolidando a extensão no âmbito desta universidade, serão 

incorporadas características do dinamismo deste processo ao referido documento” 

(Política de Extensão 2002-2005), em 2009 percebeu-se a necessidade de 

atualização do mesmo, considerando: as alterações emanadas do Fórum de Pró-

Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, as experiências 

extensionistas vivenciadas pelos atores da Universidade com o acompanhamento da 

Assessoria de Extensão e ainda o fato de que a política aprovada deveria vigorar de 

2002 a 2005. 

Assim, estimulada por estes fatores a equipe da Assessoria de Extensão 

tomou a iniciativa de provocar o processo de revisão do referido documento 

adotando uma dinâmica que envolveu três etapas ao longo do ano de 2009: criação 

de grupo de estudos formado pelos profissionais que atuam na Assessoria de 

Extensão, com o objetivo de realizar estudo aprofundado do documento e propor 

mudanças envolvendo aspectos evidenciados no dia a dia de atuação; criação de 

um grupo de trabalho – GT com encontros quinzenais para apresentação e 

discussão sobre as propostas de mudanças elaboradas pela equipe da Assessoria 

de Extensão bem como apresentação de novas propostas para a redação do 

documento final; realização do 3º. Encontro de Extensão, que se apresentou como 

um espaço de reflexão sobre o momento atual da extensão vivenciado pela 

UNIVALE, e onde foram discutidos os avanços e os desafios da Extensão 

Universitária na esfera nacional. Deste movimento, originou o documento que ora 

apresentamos. 

 

 



 

 

10 

3 DAS DIRETRIZES GERAIS 

 

 

As diretrizes gerais para a Extensão Universitária na UNIVALE estão 

pautadas no Plano Nacional de Extensão Universitária. Devem estar presentes em 

todas as ações extensionistas e em seu conjunto configuram-se como orientações 

gerais que mobilizam a comunidade acadêmica para institucionalizar processos 

sobre o fazer extensionista  e podem se expressar em quatro eixos: 

 

 

3.1 IMPACTO E TRANSFORMAÇÃO 

 

 

• Priorizar para efeito de investimentos as atividades de extensão a serem 

desenvolvidas no município e na região, junto aos movimentos, entidades e 

organizações sociais, governamentais ou não governamentais, que potencializem 

ações multiplicadoras e contínuas, direcionadas para a autonomia da 

comunidade objetivando a qualidade de vida, e o desenvolvimento sustentável. 

• Incentivar a elaboração e implementação de programas e projetos de intervenção 

na realidade, nos quais a universidade fortaleça o seu compromisso social e 

político no processo de construção do conhecimento e mudança social, 

democratizando para os diversos grupos e classes sociais o acesso ao saber 

acadêmico.  

• Orientar-se pelo princípio do desenvolvimento sustentado, fundamentados em 

processos socialmente éticos e justos, ecologicamente responsáveis, 

economicamente eficazes e politicamente conscientes. 

 

 

3.2 INTERAÇÃO DIALÓGICA 

 

 

• Mobilizar a comunidade universitária para, em parceria com a sociedade civil e o 

poder público, promoverem a intervenção por meio de ações  nos campos: 
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ambiental, político, ético, cultural, social e econômico, prioritariamente no 

município e na região, organizadas em programas e projetos permanentes. 

• Possibilitar uma relação bilateral com a comunidade externa, com troca de 

saberes e aplicação de metodologias participativas e, como conseqüência, a 

democratização do conhecimento e uma produção resultante do confronto com a 

realidade. 

• Efetivar a extensão como prática acadêmica dialógica, que se realiza na relação 

com o ensino e com a pesquisa, para dar respostas eficazes às demandas da 

sociedade, contemplando as atividades de Extensão nos projetos pedagógicos 

dos cursos. 

 

 

3.3 INTERDISCIPLINARIDADE 

 

 

• Incentivar a extensão como prática acadêmica interdisciplinar, visando contribuir 

para o desenvolvimento da consciência social e política dos acadêmicos das 

diversas áreas do conhecimento, formando profissionais-cidadãos.  

• Priorizar a interdisciplinaridade como interação de conceitos e de metodologias 

complementares entre os diversos saberes. 

• Integrar as diversas áreas de conhecimento, na busca de soluções dos 

problemas coletivos, na construção da dignidade da vida e na difusão dos 

valores morais e éticos. 

 

 

3.4 INDISSOCIABILIDADE ENSINO-PESQUISA-EXTENSÃO 

 

 

• Promover a indissociabilidade com ensino e com a pesquisa visando a produção 

e a sistematização de conhecimento resultante do envolvimento de docentes e 

discentes com a realidade sociocultural, associando permanentemente a teoria e 

a prática. 
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• Favorecer a articulação do ensino e da pesquisa com as demandas sociais, 

buscando sintonizar o compromisso da comunidade universitária com interesses 

e necessidades da região de inserção da Universidade. 

• Consolidar metodologias que garantam a integração do ensino, da pesquisa e da 

extensão, efetivadas em torno de programas e projetos construídos com base em 

critérios científicos, tecnológicos e em experiências comunitárias. 
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4 DOS OBJETIVOS 

 

 

• Viabilizar ações, projetos e programas na forma de produtos de interesse 

acadêmico, científico, filosófico, tecnológico e artístico do ensino, da pesquisa e 

da extensão. 

• Estruturar e desenvolver mecanismos que promovam a interação contínua e 

recíproca entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

• Propiciar à sociedade o acesso à universidade, por meio de cursos de extensão, 

da prestação de serviços e da participação em eventos culturais e artísticos. 

• Priorizar as atividades que tenham a parceria dos movimentos sociais e das 

organizações governamentais e não governamentais e que potencializem ações 

multiplicadoras, contínuas e autônomas. 

• Priorizar programas e projetos que tenham como público alvo os segmentos da 

população em situação de risco social e pessoal. 

• Estabelecer diretrizes, instrumentos e metodologias que expressem os critérios 

para a realização das atividades extensionistas. 

• Definir áreas temáticas e linhas programáticas para a extensão, de acordo com a 

realidade regional, referenciando-se, primordialmente, nos compromissos de 

erradicação da pobreza e da sustentabilidade sócio-ambiental. 

• Incentivar a participação efetiva dos alunos, visando o desenvolvimento de 

aptidões que contribuirão para a sua formação ética, política e profissional. 

• Oferecer ao estudante oportunidades de vivenciar experiências extensionistas na 

sua área de formação profissional. 

• Apoiar e incrementar a participação dos alunos nas atividades de extensão, 

através de programas com previsão de recursos para custeio de bolsas de 

extensão. 

• Garantir que as atividades de extensão desenvolvidas por docentes sejam 

remuneradas e incluídas como hora/aula no Planejamento Acadêmico 

Institucional. 

• Incentivar a captação de recursos pelo corpo docente por meio de editais 

públicos para o desenvolvimento de atividades de extensão. 
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• Incentivar a apresentação de propostas de programas/projetos/ações 

extensionistas pelo corpo docente que contribuam para a captação de receita 

alternativa para a instituição. 

• Garantir que parte da receita proveniente das atividades de extensão seja 

destinada para investimento nos cursos/área/setores nos quais a atividade 

realizada foi originada. 
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5 DO PROFESSOR EXTENSIONISTA 

 

 

A atuação do professor extensionista deverá contribuir para o 

desenvolvimento da extensão enquanto prática pedagógica que não se desvincula 

do ensino e da pesquisa, possibilitando que o discente sob sua supervisão seja 

capaz de fazer a interlocução entre os conteúdos estudados em sala de aula com a 

atividade extensionista na qual está inserido. 

Caberá ao professor extensionista apresentar propostas, de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo órgão gestor da extensão em conformidade com os 

ordenamentos institucionais, que reflitam os objetivos do projeto pedagógico do 

curso no qual está vinculado. 

É papel do professor extensionista acompanhar todas as etapas da atividade 

sob sua responsabilidade, respondendo por ela ao órgão gestor da extensão e 

atendendo aos ordenamentos estabelecidos por este mesmo órgão. 
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6 DO ALUNO EXTENSIONISTA 

 

 

A participação do aluno nas atividades extensionistas deverá possibilitar a 

sua inserção na comunidade local e regional para o conhecimento da realidade na 

qual atuará e o desenvolvimento da sua autonomia e capacidade de análise crítica 

com vistas a uma atuação que efetive ações de transformação do lócus da ação 

extensionista.  

O aluno extensionista deverá ser acompanhado, monitorado e avaliado, 

direta ou indiretamente, por um ou mais professores extensionistas, considerando as 

modalidades de atividades de extensão previstas nesta Política. 

 

 

6.1 DA INSERÇÃO DO ALUNO EXTENSIONISTA 

 

 

A inserção na atividade extensionista é facultada a todos os alunos 

matriculados na UNIVALE e se efetivará através de seleção realizada pelo professor 

extensionista coordenador da atividade, por meio de edital próprio, de acordo com 

cada modalidade de extensão.  

Especialmente em Programas e Projetos de Ação Comunitária e Prestação 

de Serviços contínua os discentes extensionistas deverão disponibilizar uma carga 

horária semanal mínima de 4 (quatro) horas e  comprometerem-se a permanecer na 

atividade por pelo menos um semestre letivo.  

Ao aluno extensionista inserido em programas e/ou projetos de ação 

comunitária e prestação de serviço contínua, com atuação de 20 (vinte) horas 

semanais, será oferecida uma contra partida institucional denominada bolsa de 

extensão correspondente a um percentual do valor da semestralidade definido pela 

instituição, condicionada à comprovação da necessidade do benefício por meio de 

avaliação socioeconômica do aluno e à sua disponibilidade de permanência no 

projeto de dois semestres letivos. 

Aos alunos extensionistas com dedicação inferior a 20 (vinte) horas 

semanais não será concedida bolsa de extensão devendo a sua carga horária 

máxima de dedicação ao projeto ser de 12 (doze) horas semanais. A estes mesmos 
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alunos, a instituição poderá definir, por meio de edital quando da seleção do aluno 

extensionista, outras formas de incentivo para a sua participação no projeto de 

extensão como: 

• gratuidade, integral ou parcial, para a sua participação em curso de 

extensão e/ou evento em oferta que sejam de seu interesse; 

• prioridade para a utilização dos serviços na área de odontologia, 

fisioterapia, enfermagem e psicologia disponíveis na instituição, quando 

necessário. 

Todos os alunos extensionistas que cumprirem as atividades previstas terão 

direito ao certificado que deverá ser emitido pelo órgão gestor da extensão, por 

solicitação do professor extensionista coordenador da atividade.  
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7 DO ORÇAMENTO  

 

 

O planejamento orçamentário para o desenvolvimento das atividades de 

extensão deverá ser apresentado pelo órgão gestor das atividades extensionistas 

para aprovação pelo CONSUNI e no âmbito da Mantenedora. 
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8 DAS MODALIDADES DE AÇÃO DA EXTENSÃO 

 

 

No âmbito da UNIVALE, a Extensão se realiza, de forma autônoma ou 

preferencialmente por meio de parceria, com o Poder Público, empresas, 

movimentos sociais, entidades e organizações governamentais e não 

governamentais, objetivando financiamento para o desenvolvimento das seguintes 

modalidades de atividades extensionistas: 

 

 

8.1 PROGRAMA DE AÇÃO COMUNITÁRIA 

 

 

Conjunto articulado de projetos com caráter orgânico-institucional, com 

clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum, sendo executado a 

médio e longo prazo, devendo, obrigatoriamente, contar com a participação de 

professores e alunos de vários cursos, constituindo-se enquanto ação multi ou 

interdisciplinar. 

 

 

8.2 PROJETO DE AÇÃO COMUNITÁRIA  

 

 

Ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, científico 

ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado, devendo, 

obrigatoriamente, contar com a participação de docentes e discentes de vários 

cursos constituindo-se enquanto ação multi ou interdisciplinar. 

 

 

8.3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 

 

Refere-se a serviços desenvolvidos, obrigatoriamente, por docentes e/ou 

técnicos administrativos, em clínicas, laboratórios e órgãos suplementares da 
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UNIVALE. As atividades de prestação de serviços poderão receber classificações 

como consultoria, assessoria, convênio, contrato e outros. Deve ser registrada a 

prestação de serviços institucional realizada pelos laboratórios, clínicas, centros de 

psicologia, museus, empresas juniores e núcleos de acervos universitários, dentre 

outros, seja de caráter permanente ou eventual. 

 

 

8.4 PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO  

 

 

São produtos acadêmicos que instrumentalizam e/ou que são resultantes 

das ações de ensino, pesquisa e extensão, tais como matérias em veículos de 

comunicação, cartilha, vídeos, filmes, softwares, CDs, dentre outros. 

 

 

8.5 EVENTOS 

 

 

São ações de interesse técnico, social, filosófico, científico, esportivo e 

artístico, com o objetivo de ampliar conhecimentos, trocar experiências e interagir 

com o mercado de trabalho. 

Podem ser classificados como: Assembléia, Campanha de difusão cultural, 

Campeonato, Ciclo de Estudos, Circuito, Colóquio, Concerto, Conclave, Conferência, 

Congresso, Conselho, Debate, Encontro, Escola de Férias, Espetáculo, Exibição 

Pública, Exposição, Feira, Festival, Fórum, Jornada, Lançamento de Publicações e 

Produtos, Mesa Redonda, Mostra, Oficina, Olimpíada, Palestra, Recital, Reunião, 

Semana Acadêmicas, Seminário, Show, Simpósio, Torneio, e outros afins. 
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8.6 CURSOS 

 

 

Os Cursos de Extensão são oferecidos com o propósito de divulgar e 

atualizar conhecimentos e processos de trabalho em área específica do saber e 

formar o cidadão para o exercício da cidadania. 

Compreendem um conjunto articulado de ações pedagógicas, de caráter 

teórico e/ ou prático, presencial ou à distância, planejado e organizado de maneira 

sistemática, com carga horária mínima de 08 horas e critérios de avaliação definidos. 

 

 

8.6.1 Classificação dos Cursos de Extensão 

 

 

A classificação dos cursos de extensão estará sujeita á análise do órgão 

gestor da extensão considerando a descrição abaixo: 

 

Curta Duração: Curso que objetiva oferecer noções básicas em uma área 

específica do conhecimento; com carga horária mínima de 08 horas e máxima de 29 

horas. 

 

Atualização: Curso que objetiva atualizar e ampliar conhecimentos, 

habilidades ou técnicas em uma área do conhecimento; com carga horária mínima 

de 30 horas. 

 

Treinamento e qualificação profissional: Curso que objetiva treinar e 

capacitar em atividades profissionais específicas; com carga horária mínima de 30 

horas. 

 

Aperfeiçoamento: Destina-se a portadores de diploma de curso superior e 

tem como objetivo atualizar e melhorar conhecimentos e técnicas de trabalho 

relativos á sua área de atuação. Tem duração mínima de 180 horas e máxima de 

300 horas.  
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Pós-graduação Lato Sensu: Destina-se a portadores de diploma de curso 

superior. Ao nível de Especialização, é direcionado à área profissional, visando à 

complementação, ampliação e desenvolvimento do nível de conhecimento teórico-

prático em determinado domínio do saber e mantém o caráter de educação 

continuada.  

Tem duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, nestas não 

computado o tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência docente, e o 

reservado, obrigatoriamente, para elaboração de monografia ou trabalho de 

conclusão de curso. 

 

MBA (Master Business Administration): Destina-se a portadores de 

diploma de curso superior. Confere o título de especialização em gestão de negócios 

em áreas como: finanças, marketing, logística, recursos humanos, agronegócio entre 

outras, e capacitam o profissional a atuar como um executivo nestes segmentos. 

O objetivo fundamental do programa de MBA deve ser o de formar um 

profissional com: (a) capacidade de liderar; (b) capacidade de aplicar conhecimento 

em circunstâncias novas e não familiares, por um entendimento conceitual de 

disciplinas relevantes; e, (c) capacidade de adaptar e inovar para lidar com eventos 

imprevistos e gerenciar ambientes em transformação. 

Tem duração mínima de 400 (quatrocentas) horas, nestas não computado o 

tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência docente, e o reservado, 

obrigatoriamente, para elaboração de monografia ou trabalho de conclusão de 

curso. 
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9 DA SUBMISSÃO E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE EXTENSÃO 

 

 

A submissão e avaliação das propostas de Extensão deverá atender aos 

prazos e critérios estabelecidos pelo órgão gestor das atividades extensionistas na 

instituição. 
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10 DAS ÁREAS TEMÁTICAS 
 

 

A Extensão na UNIVALE tem o propósito de socializar as atividades 

institucionais de ensino e pesquisa, geradas e/ou adaptadas pela Universidade, 

retroalimentar o processo acadêmico com os resultados da interação teoria-prática e 

da satisfação das demandas sociais e oportunidades do mercado, visando contribuir 

na construção da cidadania da população, autonomamente ou preferencialmente, 

em parceria com o Poder Público, empresas, movimentos sociais e outras entidades, 

organizações governamentais e não governamentais e pessoa física. 

Tais atividades deverão sempre ser classificadas segundo as seguintes 

áreas temáticas: 

Comunicação: Comunicação social; mídia comunitária; comunicação escrita 

e eletrônica; produção e difusão de material educativo; televisão universitária; rádio 

universitária; capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de 

políticas públicas de comunicação social; cooperação interinstitucional e cooperação 

internacional na área. 

 

Cultura: Desenvolvimento de cultura; cultura, memória e patrimônio; cultura 

e memória social; cultura e sociedade; folclore; artesanato e tradições culturais; 

produção cultural e artística na área de artes plásticas e artes gráficas; produção 

cultural e artística na área de fotografia, cinema e vídeo; produção cultural e artística 

na área de música, dança, lingüística e literatura; produção teatral e circense; rádio 

universitária; capacitação de gestores de políticas públicas do setor cultural; 

cooperação interinstitucional e cooperação internacional na área; cultura e memória 

social. 

 

Direitos Humanos e Justiça: Assistência jurídica; capacitação e 

qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas de direitos 

humanos e sociais; cooperação interinstitucional e cooperação internacional na área; 

cidadania, criança e adolescência; gestores de políticas públicas de direitos 

humanos e na área social; cooperação interinstitucional e cooperação internacional 

na área; direito de grupos sociais, organizações populares, movimentos sociais, 
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minorias usuárias da assistência social e população em situação de risco pessoal e 

social; questão urbana e agrária. 

 

Educação: Educação básica; educação superior; educação especial; 

educação indígena; educação da terceira idade; educação e cidadania; educação à 

distância; educação continuada; educação de jovens e adultos; acesso ao livro, 

incentivo à leitura e novas tecnologias; capacitação e qualificação de recursos 

humanos e de gestores de políticas públicas de educação; cooperação 

interinstitucional e internacional na área. 

 

Meio Ambiente: Preservação e sustentabilidade do meio ambiente; meio 

ambiente e desenvolvimento sustentável; desenvolvimento regional sustentável; 

aspectos de meio ambiente e sustentabilidade do desenvolvimento urbano e do 

desenvolvimento rural; capacitação e qualificação de recursos humanos e de 

gestores de políticas públicas de meio ambiente; cooperação interinstitucional e 

cooperação internacional na área; educação ambiental; gestão de recursos naturais; 

sistemas integrados para bacias regionais. 

 

Saúde: Promoção à saúde e qualidade de vida, geral e específica; atenção 

a grupo de pessoas com necessidades especiais; atenção integral à mulher; atenção 

integral à criança; atenção integral à saúde de adultos; atenção integral ao 

adolescente e ao jovem; atenção integral ao idoso; capacitação e qualificação de 

recursos humanos e de gestores de políticas públicas de saúde; cooperação 

interinstitucional e cooperação internacional na área; políticas públicas do sistema 

único de saúde; saúde e segurança no trabalho; esporte, lazer e saúde; hospitais e 

clínicas universitárias; novas endemias e epidemias; saúde da família; uso e 

dependência de drogas; saúde e práticas populares e alternativas; saúde e trabalho 

mental. 

 

Tecnologia e Produção: Transferência de tecnologia; empreendedorismo; 

empresas juniores; inovação tecnológica; pólo tecnológico; capacitação e 

qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas pública de ciências e 

tecnologia; cooperação interinstitucional e cooperação internacional na área; direito 
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de propriedade e patentes; desenvolvimento de sistemas aplicados as deferentes 

áreas do conhecimento. 

 

Trabalho: Reforma agrária e trabalho rural; trabalho e inclusão social; 

capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas 

do trabalho; cooperação interinstitucional e cooperação internacional na área; 

educação profissional; organizações populares para o trabalho; cooperativas 

populares; questão agrária; saúde e segurança no trabalho; trabalho infantil; turismo 

e oportunidades de trabalho. 
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11 DAS LINHAS DE EXTENSÃO 

 

 

As ações de extensão na UNIVALE deverão ser apresentadas a partir das 

Linhas de Extensão definidas pelo Plano Nacional de Extensão, respeitando os 

critérios conforme segue: 

 

• Área Temática: Comunicação 

 

Linha Programática Formas de operacionalização mais frequentes 

Comunicação 
estratégica 

Elaboração, implementação e avaliação de planos 
estratégicos de comunicação; realização de assessorias e 
consultorias para organizações de natureza diversa em 
atividades de publicidade, propaganda e de relações 
públicas; suporte de comunicação a programas e projetos 
de mobilização social, a organizações governamentais e da 
sociedade civil. 

Jornalismo 
Processos de produção e edição de notícias para mídias 
impressas e eletrônicas; assessorias e consultorias para 
órgãos de imprensa em geral; crítica de mídia. 

Mídias-artes Mídias contemporâneas, multimídia, web-arte, arte digital. 

Mídias 

Veículos comunitários e universitários, impressos e 
eletrônicos (boletins, rádio, televisão, jornal, revistas, 
internet, etc.); promoção do uso didático dos meios de 
educação e de ações educativas sobre as mídias. 

 

• Área Temática: Cultura 

 

Linha Programática Formas de operacionalização mais frequentes 

Artes cênicas 
Dança, teatro, técnicas circenses, performance; formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; 
memória, produção e difusão cultural e artística. 

Artes integradas 
 

Ações multiculturais, envolvendo as diversas áreas da 
produção e da prática artística em um único programa 
integrado; memória, produção e difusão cultural e artística. 

Artes plásticas 
Escultura, pintura, desenho, gravura, instalação, 
apropriação; formação, memória, produção e difusão 
cultural e artística. 

Artes visuais Artes gráficas, fotografia, cinema, vídeo; memória, produção 
e difusão cultural e artística. 

Música 
Apreciação, criação e performance; formação, capacitação 
e qualificação de pessoas que atuam na área musical; 
produção e divulgação de informações, conhecimentos e 
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material didático na área; memória, produção e difusão 
cultural e artística. 

Patrimônio cultural, 
histórico, natural e 
imaterial 

Preservação, recuperação, promoção e difusão de 
patrimônio artístico, cultural e histórico (bens culturais 
móveis e imóveis, obras de arte, arquitetura, espaço 
urbano, paisagismo, música, literatura, teatro, dança, 
artesanato, folclore, manifestações religiosas populares), 
natural (natureza, meio ambiente) material e imaterial 
(culinária, costumes do povo), mediante formação, 
organização, manutenção, ampliação e equipamento de 
museus, bibliotecas, centros culturais, arquivos e outras 
organizações culturais, coleções e acervos; restauração de 
bens móveis e imóveis de reconhecido valor cultural; 
proteção e promoção do folclore, do artesanato, das 
tradições culturais e dos movimentos religiosos populares; 
valorização do patrimônio; memória, produção e difusão 
cultural e artística. 

 

• Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 

 

Linha Programática Formas de operacionalização mais frequentes 

Direitos individuais e 
coletivos 

Apoio a organizações e ações de memória social, defesa, 
proteção e promoção de direitos humanos; direito agrário e 
fundiário; assistência jurídica e judiciária, individual e 
coletiva, a instituições e organizações; bioética médica e 
jurídica; ações educativas e preventivas para garantia de 
direitos humanos. 

Gestão pública 

Sistemas regionais e locais de políticas públicas; análise do 
impacto dos fatores sociais, econômicos e demográficos 
nas políticas públicas (movimentos populacionais, 
geográficos e econômicos, setores produtivos); formação, 
capacitação e qualificação de pessoas que atuam nos 
sistemas públicos (atuais ou potenciais). 

Grupos sociais 
vulneráveis 

Questões de gênero, de etnia, de orientação sexual, de 
diversidade cultural, de credos religiosos, dentre outros, 
processos de atenção (educação, saúde, assistência social, 
etc.), de emancipação, de respeito à identidade e inclusão; 
promoção, defesa e garantia de direitos; desenvolvimento 
de metodologias de intervenção. 

Infância e 
adolescência 

Processos de atenção (educação, saúde, assistência social, 
etc.), promoção, defesa e garantia de direitos; ações 
especiais de prevenção e erradicação do trabalho infantil; 
desenvolvimento de metodologias de intervenção tendo 
como objeto enfocado na ação crianças, adolescentes e 
suas famílias. 

Organizações da 
sociedade civil e 
movimentos sociais e 

Apoio à formação, organização e desenvolvimento de 
comitês, comissões, fóruns, associações, Organizações não 
governamentais – ONG’s, Organizações da Sociedade Civil 
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populares de Interesse Público – OSCIP’s, redes, cooperativas 
populares, sindicatos, dentre outros. 

Pessoas com 
deficiências, 
incapacidades, e 
necessidades 
especiais 

Processos de atenção (educação, saúde, assistência social, 
etc.), de emancipação e inclusão de pessoas com 
de.ciências, incapacidades físicas, sensoriais e mentais, 
síndromes, doenças crônicas, altas habilidades, dentre 
outras; promoção, defesa e garantia de direitos; 
desenvolvimento de metodologias de intervenção individual 
e coletiva, tendo como objeto enfocado na ação essas 
pessoas e suas famílias. 

Segurança pública e 
defesa social 

Planejamento, implementação e avaliação de processos e 
metodologias, dentro de uma compreensão global do 
conceito de segurança pública, visando proporcionar 
soluções e tratamento de problemas relacionados; 
orientação e assistência jurídica, judiciária, psicológica e 
social à população carcerária e seus familiares; assessoria 
a projetos de educação, saúde e trabalho aos apenados e 
familiares; questão penitenciária; violência; mediação de 
conflitos; atenção a vítimas de crimes violentos; proteção a 
testemunhas; policiamento comunitário. 

Terceira idade 

Planejamento, implementação e avaliação de processos de 
atenção (educação, saúde, assistência social, etc), de 
emancipação e inclusão; promoção, defesa e garantia de 
Direitos; desenvolvimento de metodologias de intervenção, 
tendo como objeto enfocado na ação às pessoas idosas e 
suas famílias. 

 

• Área Temática: Educação 

 

Linha Programática Formas de operacionalização mais frequentes 

Alfabetização, leitura 
e escrita 

Alfabetização e letramento de crianças, jovens e adultos; 
formação do leitor e do produtor de textos; incentivo à 
leitura; literatura; desenvolvimento de metodologias de 
ensino da leitura e da escrita e sua inclusão nos projetos 
político-pedagógicos das escolas. 

Educação profissional 
Formação técnica profissional, visando a valorização, 
aperfeiçoamento, promoção do acesso aos direitos 
trabalhistas e inserção no mercado de trabalho. 

Formação de 
professores 
(formação docente) 

Formação e valorização de professores, envolvendo a 
discussão de fundamentos e estratégias para a organização 
do trabalho pedagógico, tendo em vista o aprimoramento 
profissional, a valorização, a garantia de direitos trabalhistas 
e a inclusão no mercado de trabalho formal. 

Jovens e adultos 

Processos de atenção (saúde, assistência social, etc), 
emancipação e inclusão; educação formal e não formal; 
promoção, defesa e garantia de direitos; desenvolvimento 
de metodologias de intervenção, tendo como objeto a 
juventude e/ou a idade adulta. 
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Línguas estrangeiras 

Processos de ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras 
e sua inclusão nos projetos político-pedagógicos das 
escolas; desenvolvimento de processos de formação em 
línguas estrangeiras; literatura; tradução. 

Metodologias e 
estratégias de 
ensino/aprendizagem 

Metodologias e estratégias específicas de 
ensino/aprendizagem, como a educação a distância, o 
ensino presencial e de pedagogia de formação inicial, 
educação continuada, educação permanente e formação 
profissional. 

Temas específicos / 
Desenvolvimento 
humano 

Temas das diversas áreas do conhecimento, especialmente 
de ciências humanas, biológicas, sociais aplicadas, exatas e 
da terra, da saúde, ciências agrárias, engenharias, 
lingüística, (letras e artes), visando a reflexão, discussão, 
atualização e aperfeiçoamento humano. 

 

• Área Temática: Meio Ambiente 

 

Linha Programática Formas de operacionalização mais frequentes 

Desenvolvimento 
regional 

Elaboração de diagnóstico e de propostas de planejamento 
regional (urbano e rural) envolvendo práticas destinadas à 
elaboração de planos diretores, a soluções, tratamento de 
problemas e melhoria da qualidade de vida da população 
local, tendo em vista sua capacidade produtiva e potencial 
de incorporação na implementação das ações; participação 
em fóruns Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável – 
DLIS; participação e assessoria a conselhos regionais, 
estaduais e locais de desenvolvimento e a fóruns de 
municípios e associações afins; elaboração de matrizes e 
estudos sobre desenvolvimento regional integrado, tendo 
como base recursos locais renováveis e práticas 
sustentáveis; permacultura; definição de indicadores e 
métodos de avaliação de desenvolvimento, crescimento e 
sustentabilidade. 

Desenvolvimento rural 
e questão agrária 

Constituição e/ou implementação de iniciativas de reforma 
agrária, matrizes produtivas locais ou regionais e de 
políticas de desenvolvimento rural; assistência técnica; 
planejamento do desenvolvimento rural sustentável; 
organização rural; comercialização; agroindústria; gestão de 
propriedades e/ou organizações; arbitragem de conflitos de 
reforma agrária; educação para o desenvolvimento rural; 
definição de critérios e de políticas de fomento para o meio 
rural; avaliação de impactos de políticas de 
desenvolvimento rural. 

Desenvolvimento 
urbano 

Planejamento, implementação e avaliação de processos e 
metodologias visando proporcionar soluções e o tratamento 
de problemas das comunidades urbanas; urbanismo. 

Questões ambientais Implementação e avaliação de processos de educação 
ambiental de redução da poluição do ar, águas e solo; 
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discussão da Agenda 21; discussão de impactos ambientais 
de empreendimentos e de planos básicos ambientais; 
preservação de recursos naturais e planejamento ambiental; 
questões florestais; meio ambiente e qualidade de vida; 
cidadania e meio ambiente. 

Recursos hídricos 

Planejamento de microbacias, preservação de mata ciliar e 
dos recursos hídricos, gerenciamento de recursos hídricos e 
bacias hidrográficas; prevenção e controle da poluição; 
arbitragem de conflitos; participação em agências e comitês 
estaduais e nacionais; assessoria técnica a conselhos 
estaduais, comitês e consórcios municipais de recursos 
hídricos. 

Resíduos sólidos 

Orientação para desenvolvimento de ações normativas, 
operacionais, financeiras e de planejamento com base em 
critérios sanitários, ambientais e econômicos, para coletar, 
segregar, tratar e dispor o lixo; orientação para elaboração e 
desenvolvimento de projetos de planos de gestão integrada 
de resíduos sólidos urbanos, coleta seletiva, instalação de 
manejo de resíduos sólidos urbanos reaproveitáveis 
(compostagem e reciclagem), destinação final (aterros 
sanitários e controlados), e remediação de resíduos a céu 
aberto; orientação à organização de catadores de lixo. 

 

• Área Temática: Saúde 

 

Linha Programática Formas de operacionalização mais frequentes 

Endemias e 
epidemias 

Planejamento, implementação e avaliação de metodologias 
de intervenção e de investigação tendo como tema o perfil 
epidemiológico de endemias e epidemias e a transmissão 
de doenças no meio rural e urbano; previsão e prevenção. 

Esporte e lazer 

Práticas esportivas, experiências culturais, atividades físicas 
e vivências de lazer para crianças, jovens e adultos, como 
princípios de cidadania, inclusão, participação social e 
promoção da saúde; esportes e lazer nos projetos 
políticopedagógico das escolas; desenvolvimento de 
metodologias e inovações pedagógicas no ensino da 
Educação Física, Esportes e Lazer; iniciação e prática 
esportiva; detecção e fomento de talentos esportivos. 

Fármacos e 
medicamentos 

Uso correto de medicamentos para a assistência à saúde, 
em seus processos que envolvem a farmacoterapia; 
farmácia nuclear; diagnóstico laboratorial; análises 
químicas, físico-químicas, biológicas, microbiológicas e 
toxicológicas de fármacos, insumos farmacêuticos, 
medicamentos e fitoterápicos. 

Saúde animal 

Processos e metodologias visando a assistência à saúde 
animal: prevenção, diagnóstico e tratamento; prestação de 
serviços institucionais em laboratórios, clínicas e hospitais 
veterinários universitários. 
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Saúde da família Processos assistenciais e metodologias de intervenção para 
a saúde da família. 

Saúde e proteção no 
trabalho 

Processos assistenciais, metodologias de intervenção, 
ergonomia, educação para a saúde e vigilância 
epidemiológica ambiental, tendo como alvo o ambiente de 
trabalho e como público os trabalhadores urbanos e rurais; 
saúde ocupacional. 

Saúde humana 

Promoção da saúde das pessoas, famílias e comunidades; 
humanização dos serviços; prestação de serviços 
institucionais em ambulatórios, laboratórios, clínicas e 
hospitais universitários; assistência à saúde de pessoas em 
serviços especializados de diagnóstico, análises clínicas e 
tratamento; clínicas odontológicas, de psicologia, dentre 
outras. 

Segurança alimentar 
e nutricional 

Incentivo à produção de alimentos básicos, auto-
abastecimento, agricultura urbana, hortas escolares e 
comunitárias, nutrição, educação para o consumo, 
regulação do mercado de alimentos, promoção e defesa do 
consumo alimentar. 

Uso de drogas e 
dependência química 

Prevenção e limitação da incidência e do consumo de 
drogas; tratamento de dependentes; assistência e 
orientação a usuários de drogas; recuperação e 
reintegração social. 

 

• Área Temática: Tecnologia e Produção 

 

Linha Programática Formas de operacionalização mais frequentes 

Desenvolvimento de 
produtos 

Produção de origem animal, vegetal, mineral e laboratorial; 
manejo, transformação, manipulação, dispensação, 
conservação e comercialização de produtos e subprodutos. 

Desenvolvimento 
tecnológico 

Processos de investigação e produção de novas 
tecnologias, técnicas, processos produtivos, padrões de 
consumo e produção (inclusive tecnologias sociais, práticas 
e protocolos de produção de bens e serviços); serviços 
tecnológicos; estudos de viabilidade técnica, financeira e 
econômica; adaptação de tecnologias. 

Empreendedorismo 

Constituição e gestão de empresas juniores, pré-
incubadoras, incubadoras de empresas, parques e pólos 
tecnológicos, cooperativas e empreendimentos solidários e 
outras ações voltadas para a identificação, aproveitamento 
de novas oportunidades e recursos de maneira inovadora, 
com foco na criação de empregos e negócios, estimulando 
a proatividade. 

Espaços de ciência 

Difusão e divulgação de conhecimentos científicos e 
tecnológicos em espaços de ciência, como museus, 
observatórios, planetários, estações marinhas, entre outros; 
organização desses espaços. 

Gestão informacional Sistemas de fornecimento e divulgação de informações 
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econômicas, financeiras, físicas e sociais das instituições 
públicas, privadas e do terceiro setor. 

Inovação tecnológica 

Introdução de produtos ou processos tecnologicamente 
novos e melhorias significativas a serem implementadas em 
produtos ou processos existentes nas diversas áreas do 
conhecimento; considera-se uma inovação tecnológica de 
produto ou processo aquela que tenha sido implementada e 
introduzida no mercado (inovação de produto) ou utilizada 
no processo de produção (inovação de processo). 

Propriedade 
intelectual e patente 

Processos de identificação, regulamentação e registro de 
direitos autorais e sobre propriedade intelectual e patente. 

Tecnologia da 
informação 

Desenvolvimento de competência informacional para 
identificar, localizar, interpretar, relacionar, analisar, 
sintetizar, avaliar e comunicar informação em fontes 
impressas ou eletrônicas; inclusão digital. 

 

• Área Temática: Trabalho 

 

Linha Programática Formas de operacionalização mais frequentes 

Emprego e renda 

Defesa, proteção, promoção e apoio a oportunidades de 
trabalho, emprego e renda para empreendedores, setor 
informal, proprietários rurais, formas cooperadas/associadas 
de produção, empreendimentos produtivos solidários, 
economia solidária, agricultura familiar, dentre outros. 

Estilismo  Estilismo e moda. 

Gestão do trabalho 

Estratégias de administração; ambiente empresarial; 
relações de trabalho urbano e rural (formas associadas de 
produção, trabalho informal, incubadora de cooperativas 
populares, agronegócios, agroindústria, práticas e 
produções caseiras, dentre outros). 

Gestão institucional 
Estratégias administrativas e organizacionais em órgãos e 
instituições públicas, privadas e do terceiro setor, 
governamentais e não-governamentais. 

Turismo 

Planejamento e implementação do turismo (ecológico, 
cultural, de lazer, de negócios, religioso, etc.) como setor 
gerador de emprego e renda; desenvolvimento de novas 
tecnologias para avaliações de potencial turístico; produção 
e divulgação de imagens em acordo com as especificidades 
culturais das populações locais. 
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