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RESUMO 
 

Este trabalho analisa algumas das concepções da Extensão Universitária da 
Universidade Estadual de Montes Claros. Observou-se que essas concepções de 
extensão seguem perspectivas complexas, que se aproximam da extensão praticada nas 
universidades públicas brasileiras. No Brasil, no período mais recente, o Estado tem 
orientado grande parte de suas políticas para a inclusão social, conclamando os diversos 
atores para a co-responsabilidade, no enfrentamento das questões sociais. Nesse sentido, 
as universidades públicas recebem novas funções de co-responsabilização para com as 
questões sociais, funções atribuídas especialmente aos programas de Extensão 
Universitária, nas diversas áreas do conhecimento. Assim, discute-se a experiência de 
extensão da Universidade Estadual de Montes Claros, no período de 1962 a 2008, no 
que se refere à relação universidade/comunidade. Dada a complexidade e a variedade 
das ações, construiu-se uma tipologia das atividades de extensão desenvolvidas. Esta 
pesquisa apropriou-se de abordagens metodológicas diversas, como as estratégias de 
pesquisa documental, como relatórios, atas, estudos e avaliações; entrevistas, 
bibliografias e a comparação, que, segundo Schneider e Schmitt (1998), pode ser 
considerada como inerente ao processo de construção do conhecimento nas ciências 
sociais, um tipo de raciocínio comparativo em que se pode descobrir regularidades, 
perceber deslocamentos e transformações, construir modelos e tipologias, identificando 
continuidades e descontinuidades, semelhanças e diferenças, explicitando as 
determinações mais gerais que regem os fenômenos sociais. O aporte teórico que 
abrangeu os modelos de universidade de alguns países centrais e do Brasil subsidiou a 
investigação da experiência da Extensão Universitária desenvolvida nas universidades 
públicas brasileiras e a sua influência na construção de iniciativas de extensão na 
Unimontes. Constatou-se que as concepções de extensão da Unimontes apresentam 
particularidades e generalidades com relação às demais universidades publicas 
brasileiras. Investigou-se a relação ensino, pesquisa e extensão, algumas concepções de 
extensão e transformações pelas quais a Unimontes passou no período em análise e a 
sua adequação (ou não) aos parâmetros e diretrizes nacionais. Por último, à luz de 
autores, como Paulo Freire, Boaventura de Souza Santos e Carlos Rodrigues Brandão, 
analisaram-se alguns princípios norteadores da Extensão Universitária.  
 
 
Palavras- chave: Extensão Universitária, desenvolvimento social, UNIMONTES. 



 
 

ABSTRACT 

 

This work analyzes some of the State University of Montes Claros Academical 
Extension conceptions. It is observed that those extension conceptions follow complex 
perspectives, which approach the extension practiced in the Brazilian public 
universities. In Brazil, in the most recent period, the State has been guiding great part of 
their politics for the social inclusion, shouting the several actors for the co-responsibility 
to deal with social subjects. In that sense, the public universities receive new functions 
of co-responsibility to the social subjects, which functions are especially attributed to 
the Academical Extension programs, in the several areas of the knowledge. Like this, it 
is discussed the experience of State University of Montes Claros extension, from 1962 
to 2008, concerning to the university/community relationship. Due to the complexity 
and variety of the actions, we looked for building a typology of the developed extension 
activities. For this research development, it was appropriated of several methodological 
approaches, as the strategies of documental research as reports, minutes, studies and 
evaluations; interviews, bibliographies and the comparison, that according to Schneider 
and Schmitt (1998), can be considered as inherent to the knowledge construction 
process in the social sciences, a type of comparative reasoning in that one can discover 
regularities, to notice displacements and transformations, to build models and 
typologies, identifying continuities and discontinuities, similarities and differences and 
expose the most general determinations that govern the social phenomena. The 
theoretical contribution that included some central countries and Brazil models of 
university subsidized the investigation of the experience of the Academical Extension 
developed in the Brazilian public universities and its influence in the construction of 
extension initiatives in Unimontes. It was verified that the Unimontes extension 
conceptions present particularities and generalities regarding the other Brazilian public 
universities; the teaching, researches and extension relationship and some of the 
extension conceptions and transformations which Unimontes passed in the studied 
period and its adaptation (or not) to the parameters and national guidelines. Last, 
according to authors as Paulo Freire, Boaventura de Souza Santos and Carlos Rodrigues 
Brandão, we detached some leading principles for Academical Extension.     
 
 
Key Words: Academical Extension, social development, UNIMONTES.  
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INTRODUÇÃO 

 

 As instituições Universidades, assentadas nos pilares Ensino, Pesquisa e 

Extensão, podem, em termos potenciais contribuir, de diversas formas, para o 

desenvolvimento social no território em que estão inseridas. Elas têm capacidade de 

dinamizar a sociedade local, na medida em que geram um conjunto de 

transbordamentos de natureza diversa: cultural, social, política, econômica e financeira. 

Podem ser entidades irradiadoras no processo de desenvolvimento, capazes de gerar 

externalidades em seu meio envolvente.  

Nesse contexto, o objeto desta investigação é a Extensão Universitária, uma das 

funções por meio da qual a Universidade se relaciona com a Comunidade na qual está 

inserida. 

Esta pesquisa tem por objeto a Extensão Universitária, especificamente o 

Programa de Extensão desenvolvido pela Universidade Estadual de Montes Claros. O 

estudo possui duas fontes de motivação: uma, de caráter pessoal e outra, científica. No 

âmbito pessoal, participei de um projeto de Extensão, em que fiquei, por cerca de vinte 

dias, durante o mês de janeiro de 2004, no município de Japonvar, no Norte de Minas 

Gerais. Na oportunidade, houve o envolvimento de acadêmicos e de um professor 

coordenador, em ações nas áreas: saúde, educação, esporte e meio ambiente. Essas 

ações foram desenvolvidas, por meio de cursos, de palestras, de aulas práticas e de 

assistência em diversas modalidades de apoio à comunidade. Essa experiência suscitou 

uma série de indagações acerca da relação universidade/comunidade, da capacidade de 

promoção de mudança social, entre outras.  

A partir da experiência no projeto de extensão UNIMONTES Solidária, o qual 

possibilitou à universidade maior contato com a comunidade e o envolvimento nos seus 

problemas sociais, desencadearam-se indagações acerca da extensão universitária. Essas 

inquirições se constituíram, designadamente, em torno das seguintes questões: o que é 

considerado como extensão na Unimontes? Como são estruturadas as atividades de 

extensão desenvolvidas? Quais as convergências e as divergências entre a extensão da 

Unimontes e a praticada nas demais universidades públicas brasileiras? Qual a relação 

entre o ensino, a pesquisa e a extensão na Unimontes? Enfim, quais as concepções de 

extensão na Unimontes e quais as transformações por que passou ao longo do tempo?  

No plano científico, tratando-se de compreender o alcance de um estudo da 

extensão na Unimontes, comparativamente com outras práticas de extensão, pensou-se 

que o seu significado pode ser situado num universo de universidades do interior,
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públicas, de porte médio, periféricas, em relação aos centros de decisão dos recursos e 

das políticas universitárias e com grande contribuição no desenvolvimento do território 

em que está inserida. Assim, pretendeu-se, com este estudo, contribuir para o 

entendimento geral das práticas de extensão em contextos universitários com 

características semelhantes às apontadas. No que diz respeito ao objeto de estudo 

central, a Unimontes, caracteriza-se por ser a única instituição pública de ensino 

superior sediada na região Norte- Mineira. A sua abrangência se estende aos Vales do 

Jequitinhonha, Urucuia, Rio Doce e Mucuri, Noroeste e região Central de Minas, entre 

outras, com programas de graduação e pós-graduação. Está explícito, em seus objetivos 

e missão, o compromisso social: “Contribuir para a melhoria e a transformação da 

sociedade, atender às aspirações e aos interesses de sua comunidade e promover o 

Ensino, a Pesquisa e a Extensão com eficácia e qualidade.” (Lei Delegada nº 90, de  

30/01/2003).  

As universidades públicas brasileiras, por meio do ensino, da pesquisa e da 

extensão, podem, em termos potenciais, contribuir de diversas formas para o 

desenvolvimento social no território em que estão inseridas. Em teoria, elas têm 

capacidade de dinamizar a sociedade local, na medida em que geram um conjunto de 

transbordamentos de natureza diversa: cultural, social, política, econômica e financeira. 

Podem ser entidades irradiadoras no processo de desenvolvimento, capazes de gerar 

externalidades positivas em seu meio envolvente.  

Dentre todos os transbordamentos possíveis, esta investigação interessou-se 

pelos conseguidos, por meio da Extensão Universitária, uma das funções por meio da 

qual a universidade se relaciona com a comunidade na qual está inserida. O objetivo 

geral deste estudo foi analisar as concepções de extensão universitária da Universidade 

Estadual de Montes Claros, à luz de modelos vigentes noutros países e blocos 

geopolíticos. De uma forma mais detalhada, procurou-se confrontar as práticas de 

extensão na Unimontes com as praticadas noutras universidades públicas brasileiras. 

Tendo em vista a persecução desse objetivo geral, buscou-se: (i) compreender as linhas 

mestras internas e externas de orientação das universidades modernas, a partir do século 

XIX; (ii) identificar os principais modelos organizacionais de universidades e de 

extensão universitária nos países centrais; (iii) entender, a partir do conhecimento das 

práticas recenseadas nas universidades públicas brasileiras, as concepções de extensão 

universitária que se desenvolve na Universidade Estadual de Montes Claros, procurando 

identificar as respectivas convergências e divergências.  
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A hipótese central que orientou este trabalho é que, na Unimontes, a relação 

Universidade/Comunidade, via Extensão Universitária, não se pauta por modelos 

rígidos, motivados por uma definição estrita do alcance da relação ou por uma vontade 

de produzir efeitos mono segmentários. Antes, tendo em conta, por um lado, a 

transversalização cada vez maior das comunidades científicas e acadêmicas nos planos 

nacional e internacional e, por outro lado, a grande diversidade de motivações e de 

orientações que pode assumir as posições dos indivíduos ou dos dispositivos 

iniciadores. As práticas de extensão constituem-se, por meio de um emaranhado de 

interesses individuais, departamentais e centrais, veiculando diferentes concepções, 

sentidos e níveis de alcance. As atividades de extensão podem, assim, revestir diferentes 

formas, níveis de duração e continuidade/descontinuidade, diferentes objetivos e 

diferentes posturas, face ao modo como participam na produção ou na reprodução da 

sociedade.  

Desse emaranhado, procurou-se extrair as orientações que permitissem 

compreender as lógicas de posicionamento individuais e institucionais e os sentidos 

modais, na perspectiva da instituição e da sociedade, que as práticas de extensão podem 

veicular. 

A extensão, segundo o Fórum de Pró-Reitores das Universidades Públicas 

Brasileiras, constitui o meio pelo qual os acadêmicos podem aplicar o conhecimento 

teórico, aproximar-se da comunidade local, dos problemas que emergem nas cidades e 

em seus entornos, próximos e alhures. Vista dessa forma, a impressão é que a extensão 

universitária é considerada como mecanismo para desenvolver a comunidade e 

proporcionar benefícios, por meio de prestação de serviços, nas regiões menos 

desenvolvidas.  

A extensão, na concepção de Paulo Freire (1983), segue esses pressupostos, à 

medida que se torna uma via de mão-dupla, em que os acadêmicos podem colocar em 

prática os saberes adquiridos e, simultaneamente, retroalimentar, trazer novos elementos 

para os seus campos disciplinares e para além desses, uma vez que, da práxis 

teoria/prática/teoria, a extensão traz em si grande potencial de trabalho interdisciplinar 

de uma visão integrada do social.  

O Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras 

concebe a Extensão como 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. Nessa perspectiva, o Plano Nacional de Extensão 

Universitária (2000-2001, p.7) a entende como prática acadêmica que interliga a 
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universidade, nas suas atividades de ensino e de pesquisa com as demandas da 

população. Em teoria, a extensão possibilita a formação do profissional cidadão e se 

credencia junto à sociedade como espaço privilegiado de produção de conhecimento 

significativo para a superação das desigualdades sociais existentes, para o pleno 

exercício da cidadania e o fortalecimento da democracia.  

As diversas formas de desigualdade da sociedade brasileira, especialmente as 

desigualdades de renda, se refletem no modelo de ensino superior brasileiro, que 

apresenta um sistema fragmentado, elitista, de dependência cultural. Desde o período 

colonial, copiava-se o modelo de ensino das universidades européias. A partir do século 

XX, houve uma posterior introdução do modelo norte-americano, que influenciou, 

depois de 1964, a reforma universitária brasileira. Após o golpe, quando se delineava a 

educação, a partir de diretrizes de segurança nacional e de desenvolvimento econômico, 

para uma maior integração nacional, as universidades se desenvolveram em qualidade e 

em número, por meio de financiamentos à pesquisa científica e tecnológica.  

Depois da reforma universitária de 1968, há um significativo crescimento do 

ensino superior brasileiro. No final da década de 1990, as universidades públicas se 

definem, institucionalizam-se e ampliam-se com novos cursos, maior número de vagas, 

aumento do corpo docente, melhorias estruturais em espaço físico e novos recursos 

financeiros. De acordo com o Ministério da Educação e Cultura (MEC), em 1992, 

havia, no Brasil, 99 Universidades; em 2006, esse número se elevou para 178 

instituições universitárias, não incluídas, nesse número, as demais instituições de ensino 

superior no país.  

Simultânea à expansão dos estabelecimentos de ensino, a extensão universitária 

no Brasil se estruturou, sob prerrogativas de responsabilidade social, na busca de ações 

concretas, na direção do compromisso da instituição de ensino superior com as classes 

populares.  

Assim, atualmente, o meio acadêmico invoca a extensão universitária, por meio 

do Plano Nacional de Extensão Universitária e das proposições do Fórum de Pró-

Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, que procuram interligar a 

universidade às necessidades da população, expressas por meio de articulações nas 

políticas acadêmicas de extensão, para a transformação social.  

A matriz analítica do presente trabalho se estruturou em três eixos: o primeiro, 

sob a perspectiva da gênese das universidades na Europa e na América Latina, as suas 

transformações e modelos, a partir do século XIX, e reflexos no Brasil, se assentou nas 

idéias de Charle (1996), de Wanderley (1988), de Cunha (1980; 1988); de Santos (1989; 
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2004); o segundo eixo, acerca dos modelos de extensão e políticas que a estruturaram, 

recorre-se aos trabalhos de Gurgel (1986), de Nogueira (2005) e de Torres (2003); o 

terceiro eixo, as discussões referentes à educação, ao desenvolvimento social e à 

Extensão UNIMONTES, desenvolveu-se a partir dos trabalhos de Caleiro e Pereira 

(2002), de Castel (1998); de Cunha (1980), de Freitag (1980), de Freire (1983, 1988), 

Santos (1989, 2000, 2004) e de Brandão (1985,1989). 

Santos (1989) desenvolveu críticas referentes à hegemonia, crise de legitimidade 

e crise institucional das universidades, dos últimos vinte anos. O cenário para a crise do 

Estado-Providência culmina, a partir dos anos sessenta, no apelo à outra vertente, na 

invocação da responsabilidade social da universidade perante os problemas do mundo 

contemporâneo, de cunho crítico. São constantes as indagações da necessidade de 

formar profissionais, sistematizar a produção de conhecimento, que alie o saber 

universitário à realidade social brasileira. Para esse autor, a reflexão para a investigação 

de alternativas possíveis na produção de atribuições às instituições de ensino superior se 

constitui, portanto, em prerrogativas para o aprofundamento nas discussões em torno da 

responsabilidade social da universidade.  

A partir dessa afirmação, de modo a subsidiar as definições dos modelos de 

universidades que se apresentam no Brasil, na atualidade, discutem-se os modelos 

alemão, inglês, francês e norte-americano, a partir do século XIX.  

O modelo alemão é ligado à corrente neo-humanista de W. Von Humboldt, 

Fiche e Shleiermacher (liberdade de aprender, liberdade de ensinar, recolhimento e 

liberdade do pesquisador e do estudante, enciclopedismo). Estava voltado para a 

formação das elites, em detrimento das exigências sociais.  

O francês, de características inovadoras, traz como função a pesquisa 

concentrada nos grandes estabelecimentos. Os direitos universitários pagavam parte dos 

custos e os investimentos científicos em matéria de bibliotecas, de espaços, de 

laboratórios ou de pessoal eram mínimos, o que aumenta o atraso científico francês, em 

relação às universidades alemãs. Havia uma hierarquização social entre os cursos das 

faculdades, que produzia desigualdades de remunerações e privilegiava faculdades 

profissionais que possuíam contingentes mais numerosos.   

O inglês estrutura-se após a Segunda Guerra Mundial e apresenta, de um lado, as 

universidades; de outro, as Politécnicas, de marca neoliberal, com o predomínio de 

instituições privadas, com autonomia institucional, financiadas por subsídios públicos. 

São seletivas e com alto padrão de qualidade no ensino e na pesquisa.    
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O modelo norte-americano alia, em parte, ensino e pesquisa; em outra, a 

formação técnica e científica, intervenção mínima do Estado, subordinação dos 

professores, responsáveis por atrair contribuições financeiras e prosperidade, 

deflagração e promoção à importância crescente da pesquisa, reedificação dos estudos 

de medicina, laboratórios e institutos numerosos. As disciplinas são organizadas em 

departamentos, o que facilita a inovação. 

O aporte teórico que abrangeu os modelos de universidade de alguns países 

subsidiou a investigação da experiência da extensão universitária desenvolvida nas 

universidades públicas brasileiras e a sua influência na construção de iniciativas de 

extensão na Unimontes. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, apropriou-se de abordagens 

metodológicas diversas, tais como: estratégias de pesquisa documental, relatórios, atas, 

estudos e avaliações; abordagens quantitativas e qualitativas, entrevistas, bibliografias e 

a comparação, que, segundo Schneider e Schmitt (1998),  pode ser considerada como 

inerente ao processo de construção do conhecimento nas ciências sociais, um tipo de 

raciocínio comparativo em  que se  pode descobrir regularidades, perceber 

deslocamentos e transformações, construir modelos e tipologias, identificando 

continuidades e descontinuidades, semelhanças e diferenças e explicitando as 

determinações mais gerais que regem os fenômenos sociais.   

Nesse sentido, procedeu-se à análise de documentos sobre a estruturação da 

extensão universitária na Universidade Estadual de Montes Claros. Para tanto, foram 

frealizadas visitas e consultas a materiais junto à Diretoria de Documentação e 

Informações da Unimontes (DDI), onde, por meio da Divisão de Pesquisa e 

Documentação Regional, foram analisados vários documentos, entre eles, as atas de 

reuniões do Conselho da Fundação Norte – Mineira; relatórios anuais de gestão 

fornecidos pela Pró-Reitoria de Extensão da Unimontes; publicações de Jornais da 

região e do estado de Minas Gerais, Regimento geral e Resoluções da Unimontes. 

Mediante a dificuldade de informações sistematizadas, optou-se por recorte temporal, a 

partir do ano de 1977. Esses dados foram adaptados às necessidades da pesquisa, por 

meio da produção de ilustrações. Em seguida, foram realizadas entrevistas semi 

estruturadas a Pró-Reitores de Extensão da Unimontes, para que as informações obtidas, 

por meio das análises documentais, pudessem ser confrontadas.  

Quanto à estrutura, o texto encontra-se organizado em três capítulos: no primeiro 

capítulo, buscou-se historiar as origens dos sistemas universitários, os seus 

desenvolvimentos, a expansão e as transformações, a partir do século XIX, demarcando 
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as diferenças de concepções que se seguem até os dias atuais. Discutiram-se as 

dinâmicas do funcionamento dessas instituições, por meio de modelos de 

funcionamento, de acordo com as estruturas políticas, econômicas e sociais. Essa 

contextualização é importante para a compreensão das perspectivas de estruturação e de 

desenvolvimento da extensão universitária.  

No segundo capítulo, analisaram-se os pressupostos sobre a formação e a 

expansão das universidades em Minas Gerais. Dentre elas, a estruturação e a expansão 

da Universidade Estadual de Montes Claros, o desenvolvimento da extensão nessa 

instituição, antes e após a sua estadualização. Nesse contexto, foram analisadas as 

políticas e as ações, as prerrogativas de extensão, expressas desde o Estatuto da 

Universidade Norte- Mineira; em seguida, na contextualização Unimontes e as 

tipologias dos programas e projetos, sob as prerrogativas institucionais.  

No terceiro capítulo, foram analisadas as atividades de extensão da Unimontes, 

associadas aos elementos teóricos apresentados nos primeiros capítulos. Essa análise se 

desenvolveu por meio dos projetos de extensão, divididos por área temática, referentes 

ao ano de 2007 e a interpretação dessas atividades, à luz das tendências de modelos de 

extensão desenvolvidos no Brasil.  

Por fim, conclui-se que a extensão universitária brasileira se estrutura por meio 

de modelos de universidades desenvolvidas na Europa e na América do norte. A 

Unimontes se desenvolve à luz desses modelos, que se apresentam complexos, 

dificultando a definição de conceitos, a linha condutora e maior visibilidade 

institucional, tanto externa, como interna. Contudo, notam-se perspectivas atuais de 

educação, via extensão universitária, em busca de desenvolvimento social.



 
 

 

1 UMA VISÃO HISTÓRICA E TEÓRICA DA CRIAÇÃO DAS 
UNIVERSIDADES AO PARADIGMA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL: 
INFLUÊNCIAS E MODELOS ANALÍTICOS 
 
 

Este capítulo contextualiza o ensino superior, por meio da gênese e da expansão 

das universidades no mundo. Destacam-se os aspectos teóricos que envolvem 

influências, paradigmas e principais modelos de universidades que se desenvolveram a 

partir do século XIX, no mundo. 

  

1.1 Breve histórico sobre a criação das universidades no mundo  

 

As primeiras universidades surgiram na Europa Ocidental, no início do século 

XIII, sendo a comunidade universitária dependente do movimento associativo, onde 

mestres ou estudantes estabeleciam os seus próprios estatutos, para regulamentar o 

exercício autônomo da atividade do saber, o estudo e o ensino, além de reivindicarem a 

sua autonomia intelectual em escala ocidental.  

Essa afirmação faz parte das idéias de Charle (1996), que acrescenta que a 

universidade foi constituída para fazer frente às disfunções existentes nas escolas da 

época, contra as autoridades eclesiásticas. Os mestres pretendiam, ao se associarem em 

uma instituição, limitar a proliferação das escolas e propor um regime de estudos bem-

definido, que permitisse exames e diplomas. Para esse autor, a Universidade surge por 

meio de mudança que subtraiu à autoridade individual dos doutores, por estudantes que 

se organizavam, de acordo com a área geográfica à qual o estudante se originava. Os 

estudantes e professores assinam contrato entre si que determinam os ensinamentos de 

que tinham necessidade de ensinar e aprender. Pouco a pouco, os grupos estudantis se 

reagruparam em universidades.  

De acordo com Charle (1996), houve duas ondas principais de reformas 

universitárias: uma, no século XVII, no contexto da emergência geral do Absolutismo 

(Laudian status, de 1636, na Inglaterra; decreto de 1679, na França) e uma segunda, no 

século XVIII, que leva a marca do despotismo esclarecido. Na França, no decorrer dos 

séculos XVI e XVIII, as Reformas tiveram como objetivo principal assegurar o controle 

dos Estados. Assim, atravancaram os antigos privilégios de autonomia. Tentaram 

restabelecer a regularidade dos cursos e dos exames e inovações, como a criação de 

cadeiras de Direito Francês. No final da década de 1860, o sistema napoleônico das 

faculdades é criticado, tanto pelos universitários, quanto pelas autoridades. Há a 
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preocupação em desenvolver a pesquisa com base no modelo germânico, ensino onde se 

transmitia a ciência e acelerava o movimento reformador. Há a construção e a 

reconstrução de universidades. Criam-se bolsas para licenciatura, ou seja, há um maior 

comprometimento com as grandes cidades universitárias.  

 No período do capitalismo liberal, século XIX, o modelo de universidade alemão 

era incorporado na universidade de Humboldt. Charle (1996) conclui que essa 

instituição estava voltada para a formação das elites, em detrimento das exigências 

sociais e entrou em crise no pós- guerra, sobretudo a partir dos anos sessenta. A 

proclamação da idéia da universidade é de algum modo reativa. Surge no momento em 

que a sociedade liberal começa a exigir formas de conhecimento inerentes ao 

desenvolvimento industrial.  

Destaca-se que os modelos de universidades que culminaram no século XIX, 

surgiram da emergência dos movimentos nacionais e liberais, que se desencadearam, de 

acordo com as disparidades políticas e sociais latentes em caráter regional. Esses 

modelos de universidades se desdobram até os dias atuais.  

Wanderley (1988) afirma que, sob o influxo e a disseminação das idéias liberais, 

se buscou a integração entre o ensino e a pesquisa. Nessa perspectiva, nasce a 

Universidade de Berlim, em 1810. Pensadas para formar os filhos da burguesia, logo as 

universidades serão pressionadas a atender aos reclamos de mobilidade social da classe 

média. Três traços marcaram a idéia de universidade: comunidade, imunidade e 

universalidade.  

A partir dos argumentos desses autores, percebe-se que as universidades se 

formaram com perspectivas de atender aos anseios de classes privilegiadas, afirmaram-

se a partir do século XIX, por meio de idéias liberais, voltadas para a aspiração de 

modernização, que se transformaram a partir de aspirações religiosas e iluministas e 

convergiram para atender às reclamações de acesso pelas classes menos favorecidas.   

 

1.2 Desenvolvimento das universidades na América Latina 

 

Charle (1996) destaca o surgimento das universidades na América Latina. Em 

conformidade com esse autor, as universidades iniciam-se em São Domingos (1538), 

em Lima (1551), no México, (1551), sempre controladas por ordens religiosas 

(Dominicanos e Jesuítas). Eram fundações coloniais e missionárias.  

Nesse sentido, Wanderley (1988) afirma que, na América Latina, o sistema 

universitário da Espanha foi trazido desde o início do século XVI. O contexto histórico 
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da “Inquisição e as guerras de independência” provocaram mudanças nas universidades 

latino-americanas. Por volta do final do século XIX, é que as escolas dispersas se 

agregaram em autarquias e, depois, numa federação de unidades independentes, com o 

nome de universidade. No século presente, de forma gradual e irresistível, foram os 

objetivos, métodos e técnicas do sistema norte-americano que penetraram na América 

Latina. Essa influência externa gera problemas. Por exemplo, como conciliar o ensino 

profissional à pesquisa científica. Outro problema era manter o privilégio de formação 

qualificada a dirigentes de alto nível. 

   Segundo Wanderley (1988), em Córdoba (Argentina), em 1918, com a 

publicação do Manifesto de Córdoba, surge o movimento reformista na cidade, que 

abalou, gerou impactos nas universidades de toda a América Latina. O movimento de 

reforma universitária, impulsionado pelo movimento estudantil, refletiu o 

inconformismo das classes médias, em relação à oligarquia que conduzia a economia. 

As universidades seriam um canal, por meio do qual, a classe média conquistaria 

hegemonia política. Nesse sentido, a reforma universitária se constituiu na maior escola 

ideológica contra as oligarquias. Esse autor constata que, dentre os objetivos 

estabelecidos pela reforma, as reivindicações básicas giravam em torno de maior 

democratização interna e de autonomia frente ao Estado. Somente com o 

desenvolvimento, é que surgiram os reclames, para adequar a educação superior às 

exigências do crescimento capitalista. 

Sob essa mesma perspectiva, Gurgel (1986) infere que a proposta de Córdoba 

era de caráter reformista, não apresentando proposições transformadoras mais radicais, 

voltando-se unicamente para uma perspectiva de modernização da sociedade. 

Entretanto, a reforma abriu a possibilidade de uma universidade mais crítica. Os seus 

pressupostos ultrapassaram fronteiras e ainda hoje são referências para experiências de 

ensino superior. A partir de Córdoba, a questão da missão social da universidade passou 

a constar efetivamente dos discursos oficiais e das propostas dos segmentos 

componentes da estrutura universitária.  

Esse breve histórico da formação das universidades mostra uma evolução, 

atrelada às perspectivas de concepção, em função de desenvolvimento econômico. Esses 

postulados prosseguem até os dias atuais, sob novas formas que atuam, mediante 

direção do Estado e produzem idéias de ensino, com evocação à busca de solução para 

os problemas sociais que são perseguidos, via responsabilidade social da universidade. 

Essa busca de inserção da universidade nos problemas da comunidade se apresenta nos 

conceitos que são atribuídos à extensão universitária, por meio de codinomes, como 
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universidades populares, extensão cooperativa, prestadora de serviços, dentre outros. 

Essas formas conceituais serão pormenorizadas no decorrer deste trabalho, pois o objeto 

de investigação se refere à extensão universitária, mais, especificamente, à extensão 

Universitária da universidade Estadual de Montes Claros. 

 

1.3 O ensino superior e o sistema universitário no Brasil  

 

Esta seção trata da discussão acerca das universidades brasileiras, a partir do 

século XIX, especificamente após 1808, quando foram criados cursos e academias, 

destinados a formar burocratas para o Estado e especialistas na produção de bens 

simbólicos, ou seja, formar profissionais liberais (os cursos que preparavam os 

burocratas para o Estado eram os dos estabelecimentos militares). 

Nesse sentido, houve a implantação de instituições de ensino superior no Brasil, 

a partir de 1808. O ensino superior atual nasceu, junto com o Estado nacional, gerado 

por ele e para cumprir, predominantemente, as funções próprias desse. A independência 

política, em 1822, veio apenas acrescentar cursos de direito ao rol dos já existentes, 

seguindo a mesma lógica, de promover a formação dos burocratas, na medida em que 

eles se faziam necessários. Antes da independência, a educação escolar no Brasil era 

predominantemente estatal, religiosa ou secular. Depois da independência, formaram-se 

dois setores: o do ensino estadual (secular) e o do ensino particular (religioso e secular).  

O príncipe João no Brasil, não criou universidades, apesar de aqui reproduzir 
tantas instituições metropolitanas. Ao invés de universidades, criou 
instituições isoladas de ensino superior para a formação de profissionais, 
conforme o figurino do país inimigo naquela conjuntura: de Medicina, na 
Bahia e no Rio de Janeiro, 1808; e de engenharia, embutido na Academia 
Militar, no Rio de Janeiro, dois anos depois (mais tarde, nasceu dela a Escola 
Politécnica, calcada na de Paris). Em 1877, Pedro I do Brasil acrescentou os 
cursos jurídicos de Olinda e de São Paulo, com o que se completava a tríade 
dos cursos profissionais superiores que por tanto tempo dominaram o 
panorama do nosso ensino superior (CUNHA, 1988, p. 16).     

 

Cunha (1988) mostra que, a partir da década de 1870, liberais e conservadores 

positivistas convergiam na aspiração genérica da liberdade de ensino superior, por 

razões ideológicas ou por razões de conveniência própria. Esse autor revela que, para os 

liberais, era importante tarefa, no campo educativo, a criação de uma universidade no 

Brasil. A universidade teria a função de formar uma elite preparada e competente. Já os 

positivistas se opunham à criação de uma universidade no Brasil. Para os positivistas, a 

universidade iria consumir capital e dificultar a propagação da doutrina regeneradora, 
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atacaria a liberdade de pensamento e aumentaria o parasitismo burguês. Gurgel (1986, 

p. 34) infere que: 

 
A doutrina positivista influenciou fortemente na elaboração da Lei Orgânica 
do Ensino Superior e Fundamental da República, promulgada pelo decreto nº. 
8.659, de 5 de Abril de 1911, que instituiu o ensino livre, dando autonomia 
didática e administrativa às instituições de ensino superior que contavam com 
condições próprias de manutenção, ficando as mesmas isentas de qualquer 
fiscalização por parte dos organismos federais.  

 

A universidade não surgiu no Império, embora não faltassem projetos e 

recomendações para tal, inclusive a última fala do trono. “A defesa da liberdade de 

ensinar, consubstanciada no apoio às escolas particulares não confessionais, fazia 

parte de um quadro ideológico fortemente ligado as dimensões econômicas e políticas 

do império” (CUNHA, 1980. p. 90). Esse quadro não se transforma, porém há 

iniciativas de ensino superior, quando em 19 de abril de 1879, o Ministro do Império, 

Carlos Leôncio de Carvalho, professor da Faculdade de Direito de São Paulo, 

promulgou o decreto 7.247, da Assembleia, instituindo a liberdade de ensino primário e 

secundário, no município da corte e a de ensino superior, em todo o país.   

A influência no ensino superior no Brasil reflete as configurações de referências 

culturais francesas impostas a Portugal, durante a sua expansão imperialista. A primeira 

influência se verifica na recusa de criação de uma universidade, e sim de escolas 

isoladas. As férias nos meses no entorno de Janeiro, livros em francês, escolas para 

moças com base em educação francesa. Cunha (1980, p.141) confirma essa 

argumentação da seguinte maneira: “A Inglaterra foi o pólo dominante em termos de 

política e de economia e a França, em termos culturais”.  

Segundo Fávero (2006), a universidade no Brasil no século XX, surgiu apoiada 

em ato do Governo Federal. A partir da “desoficialização” do ensino, esse movimento 

se deslocou da órbita do Governo Federal, também para a dos estados.  Surgiu, em 

1909, a Universidade de Manaus; em 1911 é instituída a de São Paulo e, em 1912, a do 

Paraná, como instituições livres. Essa autora afirma que, somente em 1915, por meio da 

Reforma Carlos Maximiliano, as Escolas Politécnicas e de Medicina do Rio de Janeiro 

se agruparam em universidade, incorporando a ela uma das Faculdades Livres de 

Direito, dispensando-a da taxa de fiscalização e dando-lhe gratuitamente edifício para 

funcionar.  

Fávero (2006) afirma que, em 1920, por meio do Decreto do Presidente Epitácio 

Pessoa, instituiu-se a Universidade do Rio de Janeiro (URJ), em caráter profissional, 

assegurada por autonomia didática e administrativa. Assim, fundou-se a primeira 
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universidade oficial. Para essa autora, nos anos de 1930, as posições de tendência à 

descentralização se revertem. Acentua-se uma crescente centralização nos mais 

diferentes setores da sociedade. A preocupação se desenvolveu em ensino mais 

adequado à modernização do país, com ênfase na formação da elite e na capacitação 

para o trabalho. Houve iniciativas em matéria de educação superior: a criação da 

Universidade de São Paulo (USP), em 1934 e a da Universidade do Distrito Federal 

(UDF), em 1935.  

Fávero (2006) destaca que, a partir de 1935, no período Vargas, ampliam-se 

tendências centralizadoras e autoritárias, assegurando um clima propício à implantação 

do Estado Novo. Nesse contexto, foi instituída a Universidade do Distrito Federal 

(UDF) que surge com uma vocação científica e estrutura totalmente diferente das 

universidades existentes no país, inclusive da USP, caracterizando-se como um 

empreendimento que procura materializar as concepções e propostas da 

intelectualidade, ligada à bandeira de criação da universidade como lugar da atividade 

científica livre e da produção cultural desinteressada. Apesar dos problemas enfrentados 

por essa Universidade, de 1935 a 1936, efetua-se a constituição de seu corpo docente e a 

organização de seus cursos. Essa autora afirma que, a partir de 1945, com a deposição 

de Vargas, a Universidade no Brasil, entra em nova fase de sua história.  

Para a autora essa fase foi chamada “redemocratização do país” foi a 

consubstanciada na promulgação de uma nova Constituição, em 16 de setembro de 

1946, que se caracterizou, de modo geral, pelo caráter liberal de seus enunciados. A 

autora acrescenta que a autonomia outorgada às universidades não passa muitas vezes 

de uma ilusão, embora se apresente, por vezes, como um avanço.  

Para Fávero (2006), no final dos anos 1940, como no início dos anos 1950, 

começam a esboçar-se, nas universidades, algumas tentativas de luta por uma 

autonomia universitária, tanto externa como interna. Multiplicam-se as universidades, 

mas com predomínio da formação profissional, sem preocupação com a pesquisa e com 

a produção de conhecimento. A partir da década de 50 que, acelera-se o ritmo de 

desenvolvimento no país, provocado pela industrialização e pelo crescimento 

econômico. A autora constata que, nesse período, surge a tomada de consciência, por 

vários setores da sociedade, da situação precária em que se encontravam as 

universidades no Brasil.  

Por meio do projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com a 

discussão em torno da questão escola pública versus escola privada, as reivindicações 

deixam de ser obra exclusiva de professores e de estudantes, para incorporarem vozes 
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novas em uma análise crítica e sistemática da universidade no país. A participação do 

movimento estudantil ocorre por meio de propostas da União Nacional dos Estudantes 

(UNE), no combate ao caráter arcaico e elitista das instituições universitárias. Fávero 

(2006) revela que no início dos anos 60, algumas universidades, entre elas a 

Universidade do Brasil, elaboram planos de reformulação estrutural. No caso da UB, o 

Conselho Universitário designa, em fevereiro de 1962, uma comissão especial para 

tratar da questão. De seus trabalhos resulta o documento Diretrizes para a Reforma da 

Universidade do Brasil. Em junho de 1963, essas diretrizes são aprovadas pelo 

Conselho Universitário, mas, com o golpe militar de 1964, sua implantação é sustada.  

De acordo com a autora desse documento, surgiram outras medidas oficiais em 

relação à universidade: o plano de assistência técnica estrangeira, consubstanciado pelos 

acordos MEC/USAID1, a intervenção da USAID na América Latina se processou m 

várias áreas: [...] assistência técnica; assistência financeira e, assistência militar por 

meio de intercambio de norte-americanos e brasileiros; o Plano Atcon (1966), a convite 

do MEC, preconizando a implantação de nova estrutura administrativa universitária, 

baseada num modelo cujos princípios básicos deveriam ser o rendimento e a eficiência; 

e o Relatório Meira Mattos (1968), com as finalidades de: emitir pareceres conclusivos 

sobre reivindicações, teses e sugestões referentes às atividades estudantis, planejar e 

propor medidas que possibilitassem melhor aplicação das diretrizes governamentais no 

setor estudantil, supervisionar e coordenar a execução dessas diretrizes, mediante 

delegação do Ministro de Estado; recomendações para o fortalecimento do princípio de 

autoridade e disciplina nas instituições de ensino superior; ampliação de vagas, 

implantação do vestibular unificado, criação de cursos de curta duração e ênfase nos 

aspectos técnicos e administrativos. Wanderley (1988, p. 78) afirma que “Pós-68 

caminharam na direção de preferir as soluções técnicas e reformistas2, que atingem a 

raiz dos problemas estruturais do ensino superior e que fomentam a modernização 

influenciada por padrões do exterior’’. Após esse período, em meados de 1985/1990, 

desencadeou-se, nas instituições, a fragmentação e a privatização do ensino superior. A 

TAB.1 ilustra o número de instituições por organização acadêmica:  

 

                                                 
1 Ministério da Educação brasileiro (MEC) e a United States Agency for International Development 
(USAID) 
2 Em alguns casos, como o brasileiro, a reforma da universidade foi fruto de processos tecnocráticos, uma 
defesa da universidade como instrumento de formação de recursos humanos, condicionados à lógica 
utilitarista de prover as necessidades científicas e tecnológicas da administração pública e privada. Ver: 
PAULA, Benjamin Xavier de. O Ensino superior no contexto da luta social. XIII Encontro de História. 
Anpuh-Rio Identidades. 
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TABELA 1 

 Educação superior – Número de Instituições por organização acadêmica – Brasil -1980-
2006 
Ano Brasil Universidades Centros 

Universitários 
Faculdades 
Integradas 

Faculdades, 
Escolas, Institutos 
e Centros de 
Educação 
Tecnológica 

      
      
1980 902 65 **20 **20 ***797 
1992 893 99 84 84 703 
1994 851 127 50 81 643 
1996 922 136 143 99 687 
1998 973 153 93 75 727 
2000 1.180 156 50 90 884 
2001 1.391 156 66 99 1.036 
2002 1.637 162 77 105 1.240 
2003 1.859 163 81 119 1.403 
2004 2.013 169 107 119 1.474 
2005 2.165 176 114 117 1.574 
2006 2.270 178 119 116 1.649 

Fonte: Adaptada do MEC/INEP. -2003--Revista Educação Brasileira-UB -1978.  
Notas: **O número se refere a soma de  Centros Universitários e de Faculdades Integradas. 
*** A soma se refere a todos os Estabelecimentos isolados. 
 

A TAB. 1 mostra alguns números referentes à década de 1980. Em virtude dos 

números se encontrarem separados, os dados referentes a essa década se encontram 

agrupados. A partir de 1992, optou-se por analisar de três em três anos, em virtude da 

constante repetição de números. De 2000 a 2006, devido à grande expansão dessas 

instituições, analisa-se ano a ano.  

 Em 1992, havia 99 universidades. Em 2006, esse número se elevou para 178, ou 

seja, aproximadamente o dobro. As demais instituições acadêmicas somavam 798 em 

1992. Em 2006, apresenta um total de 2092. Assim, é possível perceber que as demais 

instituições cresceram quantitativamente, quase o triplo, em relação ao crescimento das 

universidades. Isso evidencia um significativo crescimento do número de Instituições de 

ensino superior, nas categorias de centros universitários, Faculdades Integradas, 

Faculdades, Escolas, Institutos e Centros de Educação Tecnológica, em detrimento do 

número de universidades. A tabela ilustra que, no Brasil, há o crescimento, tardio e 

lento das universidades, em relação às demais Instituições acadêmicas, isso porque, para 

se constituir uma universidade, as exigências vão além da mera atividade de ensino, 

sendo requerido também pesquisa e extensão, diferentemente das demais unidades de 

ensino superior. 
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GRÁFICO 1- Educação superior – Número de Instituições por organização acadêmica – Brasil -1992 
Fonte: Dados da Tabela 1  
 
 

 
GRÁFICO 2- Educação superior – Número de Instituições por organização acadêmica – Brasil -2006 
Fonte: Adaptado da Tabela 1  

 

Os gráficos 1 e 2 servem para ilustrar os dados da TAB. tabela 1 e reafirmar a 

complexa formação da universidade que, em 1992, destaca um percentual elevado em 
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número de faculdades, o que evidencia a expansão do ensino privado. O gráfico de 

2006, se comparado ao de 1992, serve para confirmar a expansão das faculdades, das  

escolas, dos institutos e dos centros de educação tecnológica, que, juntos, em 1992, 

representaram 72% do total. Em 2006, representaram 80% do total em detrimento das 

universidades, que, em 1992, apresentavam um percentual de 10%, enquanto, em 2006, 

sofrem queda e se apresentam em torno de 9%. A compreensão se remete à elevação 

constante do número de instituições de formação tecnológica e a um baixo crescimento 

das universidades, se comparadas, relativamente às demais instituições de ensino 

superior, em 2006.  

Os modelos brasileiros de universidades se estruturaram por meio da influência 

da herança socio-político-econômica de origem externa, essencialmente os europeus e 

os norte-americanos. Os modelos organizacionais da educação superior no Brasil 

sofrem pressões em diversos níveis, contrastando com realidades distintas, sejam 

nacionais, regionais ou de natureza local. Observam-se reflexos de diversos projetos 

políticos e ideológicos que se contrapõem a todo o momento. Essas condições suscitam 

disputas em torno de orientações para o ensino superior, que seguem uma trajetória de 

modelos em que se configuram as condições políticas, econômicas e ideológicas. A 

princípio, essa educação se pautava na educação jesuítica, desenvolvida no processo de 

colonização portuguesa. Essa orientação se seguiu por meio da cultura francesa, com 

ensino voltado para a formação de escolas isoladas, diferentes da idéia de universidade. 

Figueiredo (2005) analisa o histórico do ensino superior no Brasil, seguindo 

inicialmente um modelo herdado do seu processo de colonização, apenas cursos 

superiores de Filosofia e Teologia, oferecidos pelos Jesuítas. A partir da vinda da 

Família Real Portuguesa para o Rio de Janeiro, que ocorreu em1808, passaram a existir, 

em instituições formais, inicialmente, cursos de engenharia (academia militar), medicina 

(cátedras de cirurgia e anatomia) e belas artes, gratuitos. 

Gurgel (1986) afirma que a criação da Universidade Livre de São Paulo, em 

1912, seguiu a dinâmica de estruturação mediante aportes políticos econômicos, no 

período compreendido entre as décadas de 1920 e de 1930. Figueiredo (2005) afirma 

que se cria o Ministério da Educação e Saúde (1930), o Conselho Federal de Educação, 

o ensino secundário e o comercial. Criam-se universidades, a partir da arrecadação dos 

impostos percentuais, para financiar a educação. Em 1931, durante a presidência de 

Getúlio Vargas, promulga-se o decreto nº. 19.851, que cria o Estatuto das Universidades 

Brasileiras, e a União Nacional dos Estudantes (UNE). Defendia-se a universidade 

aberta para todas as pessoas, a diminuição da taxas de exame e matrícula; exercício da 
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liberdade de pensamento, cátedra, imprensa e tribuna; independência das universidades 

frente ao Estado.  

O modelo de ensino superior brasileiro se pautava na busca da integração da 

instituição universitária aos interesses da sociedade e na ultrapassagem cultural da 

especialização das faculdades na mera formação profissional.  

Para Gurgel (1986), nas décadas de 1940 e de 1950, à luz das idéias 

desenvolvimentistas, a educação segue o modelo adequado às necessidades de 

conhecimento para o progresso industrial, com aumento significativo de vagas no 

ensino superior, possibilidades de gratuidade, de novas universidades. As formas de 

ensino superior se baseavam em faculdades ou em institutos isolados. Para esse autor, 

significou a utilização de padrões usados nos Estados Unidos, com a implantação, em 

1947, no Brasil, do modelo do ITA, que influenciou o ensino superior no Brasil, e a 

criação da Universidade de Brasília. No período (1950-1954), algumas medidas foram 

adotadas: equivalência dos cursos profissionais a secundário, a progressão no sistema 

educacional, com o intuito de qualificar um número maior de trabalhadores. Tais 

medidas, posteriormente, foram ampliadas.  

Nos anos de 1960, encontra-se um modelo de ensino superior movido pelo 

autoritarismo e pela submissão da sociedade aos militares, que possuíam orientação 

fundamentada no positivismo. Nesse contexto, Figueiredo (2005) sustenta que a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1961, se baseou na criação de 

novas faculdades públicas, com gratuidade dos cursos de ensino superior e 

“federalização” das faculdades estaduais e privadas. Essa autora revela que, na década 

de 1960, houve um processo de privatização na educação, em detrimento das 

instituições estaduais, destinando verba pública à iniciativa privada. 

Durante a ditadura militar, a partir de 1964, a educação sofreu duas reformas, em 

1968 e 1971, que visavam a atrelar o sistema educacional brasileiro ao modelo 

econômico dependente de interesse norte-americano. Para tal, foram geradas mudanças 

na LDB. 

Segundo Figueiredo (2005), a Lei nº. 5.540/68, “Lei da Reforma Universitária”, 

foi baseada nos estudos do modelo norte-americano. A reforma acaba com a cátedra, 

unifica o vestibular, passando a ser classificatório; aglutina as faculdades em 

universidade, cria o sistema de créditos, permitindo a matrícula por disciplina; dividiu a 

universidade em departamentos, fragmenta as Faculdades de Filosofia, Ciências e 

Letras, resultando na criação das Faculdades ou Centros de Educação. 
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Cunha (1988) infere que a sociedade buscava fundamentos para a reforma de 

ensino superior, implementada em 1968, na perspectiva de galgar um modelo de ensino 

superior mais compatível com as necessidades da população brasileira. O principio de 

indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, que emergiu em 1968, toma 

forma em nome de um modelo de ensino superior brasileiro que sirva como aporte para 

a educação superior, no sentido de aprofundamento da relação universidade/sociedade.  

Na década de 1970, o modelo organizacional proposto para o ensino brasileiro 

era o norte-americano, modelo que já era discutido no Brasil desde a década de 1940, 

por meio da Universidade Crítica. Esse modelo consistia na radical mudança de 

organização dos recursos materiais e humanos da universidade.  Em vez de agrupá-los 

em função dos produtos profissionais, em faculdades, passavam a ser agregados em 

função das economias de escala, implicando na estrutura departamental. O 

conhecimento se fragmentava em pequenas unidades chamadas disciplinas. Essas 

disciplinas assim expostas davam origem aos departamentos.  No âmbito do estudante, 

era formulado o currículo, por meio de créditos.  

Segundo Figueiredo (2005), nos anos 1980 e 1990, as universidades particulares 

brasileiras se multiplicaram e foi praticada a isenção fiscal para os empresários da 

educação. Na década de noventa, ocorre a reforma educacional, por meio da Lei de 

Diretrizes e Base (LDB) para educação nacional e do Plano Nacional de Educação 

(PNE). Seguiu-se um modelo de universidade, na perspectiva das políticas neoliberais. 

Dessa forma, entende-se que, nesse período, as atividades da universidade serviam para 

a captação de recursos.  

Segundo Cunha (1988), na década de 1990, após o fim do predomínio militar, há 

abertura para as orientações de ensino superior, de linha modernizadora. As políticas 

neoliberais do período trouxeram modelos, no sentido de adequar a necessidade de 

aumento da investigação à qualidade de produtividade. A educação superior passa a 

caminhar na direção do desenvolvimento econômico, sob a égide da estruturação 

neoliberal.  

Mais, recentemente, o presidente Luis Inácio Lula da Silva estabelece políticas 

no sentido de ampliar as vagas no ensino superior e subsidiar para as universidades 

particulares as vagas ociosas, via sistema de bolsas. A TAB. 2 ilustra as universidades, 

por categoria administrativa no Brasil, no período de 1965 a 2006:     
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TABELA 2 

Universidades e Instituições de Ensino Superior, por Categoria Administrativa, no 
Brasil - 1980-2006 
Ano Brasil/Geral Federal Estadual Municipal Privada 

      
1980 882 56 53 92 682 
1992 893 57 82 88 666 
1994 851 57 73 88 633 
1996 922 57 74 80 711 
1998 973 57 74 78 764 

2000 1180 61 61 54 1.004 

2001 1391 67 63 53 1.208 

2002 1637 73 65 57 1.442 

2003 1859 83 65 59 1.652 

2004 2010 87 75 62 1.789 

2005 2165 97 75 59 1.934 

2006 2270 105 83 60 2.022 

Fonte: Adaptada de: MEC/ INEP- Censo- 2003 
 
 

Nota-se que, na década de 1980, ocorreu um crescimento constante do ensino 

superior, no entanto pouco expressivo das universidades. Entretanto, dentro desse 

quadro, destaca-se o crescimento elevado do setor privado.  

Em 1992, havia um total de 893 universidades e instituições universitárias, no 

Brasil, incluindo as categorias públicas: federal, estadual e municipal e a categoria 

privada, que a partir de 2000, cresceu, consideravelmente. Em 2006, o total de 

universidades e de instituições universitárias, no Brasil, chegou a 2270 instituições. É 

importante destacar o número elevado de instituições privadas, em detrimento das 

públicas, tanto em 1980, com cerca de quase o triplo de instituições, como em 2006, que 

saltou para, aproximadamente, oito vezes o número de instituições públicas. Nota-se 

que tanto o número de instituições públicas, como das privadas está em crescimento 

contínuo. A instituição privada apresenta um crescimento quantitativo bem mais 

elevado do que a categoria pública, em todos os anos.  
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GRÁFICO 3- Universidades- Instituições, por Categoria Administrativa – Brasil-1992 
Fonte: Dados da Tabela 2. 

 
 

 
 
GRÁFICO 4- Universidades- Instituições, por Categoria Administrativa – Brasil-2006 
Fonte: Dados da Tabela 2. 
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Os gráficos 3 e 4 ilustram os números da TAB. 2 e permitem afirmar que, em 

1992, destacavam-se, em termos relativos, as instituições de ensino superior privadas 

com 75% do total. Em 2006, apresentam 89% do total.  

Segundo Mesonorte (2007), há uma predominância de instituições privadas, com 

maior concentração em algumas regiões. De acordo com esse diagnóstico, a 

predominância de ensino privado no Brasil precisa ser equacionada, para que os 

preceitos legais contidos na Constituição Federal do Brasil/1988, bem como a LDB, os 

quais garantem o direito ao acesso e a permanência ao ensino, inclusive, aos níveis mais 

elevados, sejam cumpridos.   

Para Figueiredo (2005), a reforma universitária da década de 1960, sob a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), prossegue no início do século XXI, 

articulada a outras reformas (Estado, Previdência, Trabalhista e Sindical), para ajustes 

estruturais e segue-se pela proliferação das instituições privadas de ensino; ofertas do 

ensino superior, regidas basicamente pela demanda do mercado; redução relativa do 

financiamento estatal para as universidades públicas, incremento das receitas das 

universidades, por meio da contribuição dos estudantes e das vendas de serviços, do 

desenvolvimento das assistências técnicas (consultorias), vinculando, assim, a 

universidade a setores produtivos, em busca da captação de recursos privados; utilização 

dos concursos, exemplos vestibulares, como nova forma de acesso a recursos públicos. 

Para essa autora, atualmente, o modelo universitário é resultado da Reforma 

Universitária da década de sessenta e, principalmente, em decorrência do modelo socio-

político-econômico adotado pelo Brasil nas últimas décadas, com estímulo à ampliação 

das parcerias e convênios com as instituições privadas; parcerias para a destinação de 

verbas. Dentre esses projetos, figuram: o Projeto de Lei de Inovação Tecnológica, que 

repassa a responsabilidade de produção de conhecimento ao setor privado; o Programa 

Universidade para Todos – ProUni, que regulamenta a “compra” das vagas ociosas nas 

universidades particulares, Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – 

SINAES (Lei Nº. 10.861, de 14 de Abril de 2004).  

A partir da análise acima exposta, observou-se que o modelo de universidade 

brasileira se desenvolveu, tardiamente, sob perspectivas políticas e econômicas que 

beneficiaram o ensino superior privado. Essas transformações ocorreram, mediante 

influências que serão analisadas, a seguir.   
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1.4 Universidades, influências e paradigmas 

 

Realizado esse breve histórico, buscaram-se aportes teóricos, para fundamentar 

as formulações relativas às concepções de universidade, aos desdobramentos e às 

dicotomias em relação às suas funções, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão.  

Segundo Santos (1989), a universidade enfrenta problemas, em virtude da crise 

financeira do Estado; das transformações econômicas que converteram grandes 

empresas multinacionais em possuidoras de centros próprios de investigação, em 

rivalidade com os centros universitários; da criação pelo Estado de centros de 

investigação não científica com maior flexibilidade; da seleção de universidades com 

maior capacidade de investigação para concentrar, nelas, os recursos financeiros 

disponíveis. “A concentração dos recursos para investigação cria nas instituições 

excluídas uma marginalização muito mais ampla que a que decorre do fecho de centros 

de investigação, com repercussões dificilmente previsíveis...” (SANTOS, 1989, p. 27).      

Na análise de Santos (1989), à medida que se aproxima da atualidade, os 

pressupostos podem se formular em duas dicotomias: da alta cultura-cultura popular e a 

cultura de massas. A primeira dicotomia trata da alta cultura – cultura popular, que 

constitui o núcleo central modernista, que resulta da emergência da cultura de massas no 

pós-guerra (cultura-popular), disposta a questionar o monopólio, até então detido pela 

alta cultura (cultura-sujeito). A cultura de massas possui uma lógica de produção, de 

distribuição e de consumo completamente distinta e muito mais dinâmica do que a 

própria da cultura universitária. A universidade deixa de ser produtor central de cultura-

sujeito e, nessa medida, perde centralidade.  

Para esse autor, as transformações oriundas das dicotomias em relação à função 

da educação superior e os mecanismos de intervenção diante das dificuldades sociais 

trouxeram idéias da multiversidade, envolta em críticas oriundas do ponto de vista 

conservador, via intervenção, por meio de programas de extensão, em atividades 

consideradas desvinculadas de ensino e de investigação.  Mendes (2006) acrescenta que 

a universidade é multiversidade, porque possui muitas vertentes, inclusive no sentido de 

muitos saberes e de diferentes gerações; não é uma lei, é uma práxis.  

Santos (1989) argumenta que, nas últimas décadas, há uma multiplicidade de 

funções na universidade, o que promove a colisão entre a função do ensino e da 

investigação, entre interesses científicos e os da economia. Nessa perspectiva, criam-se 

pontos de tensão entre universidade, Estado e sociedade. Esse panorama é responsável, 
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na universidade, pela crise de hegemonia, da legitimidade e crise institucional, a qual é 

responsável, nos últimos tempos, pela reivindicação de reformas da universidade e 

continuam hoje em aberto. São diferentes os tempos históricos dos fatores que os 

condicionam, como são diferentes as lógicas das ações que visam a controlá-las.  

Para esse autor, a crise de hegemonia é a mais ampla, porque nela está em causa 

a exclusividade dos conhecimentos que a universidade produz e transmite, desde o 

período do capitalismo liberal, no século XIX. Já na crise de legitimidade, está em causa 

o espectro social dos destinatários dos conhecimentos produzidos e, portanto, a 

democraticidade da transmissão destes. Os fatores dessa crise se configuram no período 

do capitalismo organizado, por via das lutas pelos direitos sociais e econômicos, cujo 

êxito conduziu ao Estado-Providência3. Na crise institucional, está em causa a 

autonomia e a especificidade organizacional da instituição universitária. Os fatores 

dessa crise se configuram no período do capitalismo desorganizado e decorrem, em 

geral, da crise do Estado-Providência.  

Na dicotomia teoria-prática, Santos (1989) revela que a universidade, desde o 

século XIX, pretende ser o lugar da produção do conhecimento científico e da 

investigação. A pesquisa sempre considera o fundamento e a justificação da educação 

de âmbito universitário, a busca da verdade desinteressada. Esse cenário, que privilegia 

a teoria, entrou em crise no pós-guerra e, nos anos sessenta, se viu confrontada com a 

reivindicação do envolvimento da universidade e do conhecimento por ela produzido na 

resolução de problemas econômicos e sociais prementes. A prática surge com o 

desenvolvimento tecnológico, que exige prática, com uma vertente social-política, que 

se traduziu na crítica do isolamento da universidade, envolta em interesses distintos e 

até antagônicos, sem deixar de privilegiar os grupos sociais dominantes. “As relações 

com a indústria começaram já no século XIX e, com a indústria de guerra, durante a 

primeira guerra mundial; a luta de prestígio e de prioridade entre departamentos e 

entre centros de investigação vem de há muito [...]” (SANTOS, 1989, p.30). 

A partir dos anos sessenta do século XX, o apelo à prática teve outra vertente, 

além da produtivista. Essa nova vertente consistiu na invocação da responsabilidade 

social da universidade perante os problemas do mundo contemporâneo, de cunho 

crítico.  

 

                                                 
3 Proteção social do Estado que culminou numa tradição social democrática no pós-guerra, século XIX, 
nomeadamente na Europa. Ver: Santos, Boaventura de Souza. Sociedade Providência ou autoritarismo 
Social. Revista crítica das Ciências Sociais. Nº 42, 1995.  
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1.5 O Paradigma da Responsabilidade Social das Universidades e a Extensão  

 

Seguindo a perspectiva da responsabilidade social da universidade, Santos 

(2004, p. 90) afirma que: 

 [...] a responsabilidade social da universidade não decorre do excesso de 
autonomia, mas, pelo contrário, da falta dela e dos meios financeiros 
adequados. O estado e a sociedade não podem reclamar da universidade 
novas funções quando a asfixia financeira não lhe permite sequer 
desempenhar as funções mais tradicionais. ‘’... a universidade deve ser 
incentivada a  assumir formas mais densas de responsabilidade social, mas 
não deve ser funcionalizada nesse sentido. A responsabilidade social da 
universidade tem de ser assumida pela universidade, aceitando ser  permeável 
às demandas sociais, sobretudo àquelas oriundas de grupos sociais que não 
tem poder para as impor.   

 

Esse enunciado discute a responsabilidade social da universidade que se 

apresenta determinada pelo Estado, o qual sobrecarrega as demais funções da 

instituição. Assim, a reivindicação é de maior dedicação às demandas sociais oriundas 

de grupos menos favorecidos.   

A universidade foi criticada, quer por raramente ter cuidado de mobilizar os 

conhecimentos acumulados a favor de soluções dos problemas sociais, quer por não ter 

sabido ou querido pôr a sua autonomia institucional e a sua tradição de espírito crítico e 

de discussão livre e desinteressada ao serviço dos grupos sociais dominados e seus 

interesses. De um lado, tratava de criticar o isolamento da universidade em relação à 

sociedade; de outro, apontar o seu envolvimento, em favor das classes dominantes.  

Esse contexto contribuiu para o movimento estudantil dos anos sessenta como porta- 

voz das reivindicações, no sentido da intervenção da universidade na sociedade. Foi se 

modelando um tipo de intervencionismo moderado, reformista, que teve a sua melhor 

formulação na idéia da multiversidade americana, teorizada por Clark Kerr, a partir de 

1963, como assevera Santos (1989):   

Ancorada numa longa tradição que remonta às “land-grant universites”, a 
multiversidade é, muito sucintamente, uma universidade funcionalista, 
disponível para o desempenho de serviços públicos e a satisfação de 
necessidades sociais conforme as solicitações das agências financiadoras, 
estatais e não estatais. Trata-se de uma instituição no centro dos 
acontecimentos (Kerr, 1982: 42) e estes tanto podem ser a colaboração com 
as forças armadas e a CIA, e ligação a indústria ou às associações de 
agricultores, como a assistência técnica aos países do terceiro mundo, o apoio 
às escolas das zonas urbanas degradadas, a organização de clínicas de 
vizinhança para as classes populares, a assistência jurídica e judiciária aos 
pobres. (SANTOS, 1989, p. 32).  

 

Wolff (1993) critica a multiversidade. Esse autor a concebe como mecanismo de 

habilidades, que requer perícia técnica e habilidade teórica. Não lucrativo, no sentido 
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econômico, mas lucrativo no sentido social, à medida em que as universidades se 

tornam agências de prestação de serviços. É um elemento produtivo da economia norte-

americana, por meio do treinamento de pessoal habilitado. Wolff (1993) contradiz as 

idéias de Kerr (1963) da seguinte maneira: 

A multiversidade não é única em servir os propósitos da sociedade mais 
ampla. Como aponta Kerr, as universidades sempre se devotaram a 
propósitos pelo menos parcialmente definidos por forças sociais e grupos 
sociais extramuros, quer seja pela glorificação de Deus, treinamento de 
ministros, preparação dos filhos das classes altas para posições de mando, 
quer produzindo os especialistas necessários para dirigir uma economia 
tecnológica.  ...’’ a justiça social, bem como a história, exige que a 
universidade sirva à sociedade na qual ela se insere.  (WOLFF, 1993, p. 58) 

 
Para Wolff (1993), a multiversidade, na perspectiva de Kerr, apresenta 

problemas conceituais e permite sentido dúbio, em relação à sua função de atender às 

necessidades sociais ou às exigências, acrescentando que a mesma serve às ideologias 

liberais. Wolff (1993, p. 63) considera que: “[...] esse é um mal menor da 

multiversidade. Se nada pior pudesse ser dito contra ela, teríamos que concluir que os 

benefícios da nova universidade sobrepujaram seus defeitos”.  

Na perspectiva de Wanderley (1988), a influência do sistema capitalista na 

cultura domina as mentes e as ações da população e atinge as universidades e as 

atividades dos cientistas, negando a tese da ciência neutra. Os padrões dos países 

dominantes são assimilados pelos países dependentes, que assimilam o que é mais 

importante estudar, pesquisar e ensinar, dentro e fora das universidades. Para esse autor, 

a finalidade da universidade, desde os tempos remotos, era cultivar e transmitir o saber 

humano acumulado. Com as mudanças nos processos e nas estruturas sociais, ela foi 

tentando se adaptar às novas realidades, assumir, produzir novos saberes e ampliar os 

conhecimentos. “O importante a ressaltar é que as universidades funcionaram como 

locais apropriados para a educação das elites dos países dessa região e seu 

conseqüente acesso aos postos políticos e burocráticos” (WANDERLEY, 1988, p. 20). 

Mendes (2006), em suas reflexões sobre a expansão do ensino superior no 

Brasil, traz idéias que ajudam a compreender a relação entre a universidade e o 

desenvolvimento nacional. Os postulados que consubstanciam a expansão universitária 

constituem-se em processo ambíguo de ruptura do status quo, que significaria um meio 

de desenvolvimento, pela substituição de um equilíbrio social por outro. Segundo a 

elevação de padrões de vida da comunidade, por meio dos serviços a serem 

desempenhados pelos novos quadros profissionais e sob a forma de interiorização 

geográfica do ensino superior até o ponto em que se venha oferecer às populações do 
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interior verdadeiras escolas superiores, até o ponto em que as condições vigentes da 

escola permitam a absorção de profissionais por essa, formados.  

Para Mendes (2006), a expansão universitária atual supõe planejamento global 

do ensino superior no país, com reforma administrativa das universidades e de suas 

relações com o MEC e atribuição às universidades, com o asseguramento de condições 

apropriadas de uma liderança regional, no processo de desenvolvimento do ensino 

superior. 

 Essas transformações se tornaram importantes, por meio da difusão do espírito 

científico, que culminou na institucionalização da universidade. Essa atitude se 

transforma a partir das novas exigências da sociedade industrial. Essas mudanças na 

configuração da instituição universitária foram as responsáveis pelas crises e pelas 

incertezas que suscitam na atualidade. Nessas crises, a universidade cada vez mais perde 

espaço para as grandes instituições particulares de produção cientifica, como Forças 

Armadas ou empresas multinacionais. A sua função indispensável de investigação perde 

espaço para a técnica profissional. Surgem questionamentos sobre o seu papel nas 

configurações sociais, políticas e econômicas atuais, que servem aos interesses do 

mercado. Soulié (2004, p. 973) traduz esse argumento da seguinte maneira: 

“Ora, a especificidade da universidade, desde sua fundação medieval,  
sempre foi a de constituir um espaço único, singular, onde o saber é ao 
mesmo tempo produzido e transmitido. Onde, portanto, o ensino não pode ser 
separado da pesquisa. É o que justifica o estatuto de “docentes 
pesquisadores”,  distinto do dos docentes do ensino médio ou dos professores 
das escolas diretamente profissionais (escolas de comércio ou de 
engenheiros, por exemplo). Além  do mais, não podemos esquecer que as 
funções de pesquisa tendem a se desenvolver nos setores mais altos de 
escolas, que se orgulham, por exemplo, do alto número de doutores entre 
seus docentes, da importância de seus laboratórios de pesquisa etc., o que 
atesta claramente a necessidade (pelo menos simbólica) da aliança entre 
ensino pesquisa. Há quem não deixará de objetar que o que é bom para “a 
elite” não é necessariamente bom para o “povo”. Aceitar isso seria 
reconhecer o fracasso de toda a política conduzida há vinte anos e admitir 
que não se concebe mais a “democratização” do ensino superior senão no 
modo de uma democratização segregadora, já amplamente instaurada.”  

 

Nos dias atuais, de um lado, o ensino superior atende aos interesses da elite, do 

desenvolvimento tecnológico e a apropriação do conhecimento se apresenta em 

benefício da classe dominante, na medida em que surgem novas formas de dominação 

econômica, política e social. Por outro lado, nas universidades, tem havido esforços de 

democratização, de aproximação com as comunidades em que estão inseridas e de 

acesso às classes populares. 

Wanderley (1988) afirma que a universidade latino-americana, sob imposições e 

invasões, perde o seu caráter de ilhas privilegiadas, num contexto onde é negada a 
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autonomia. Contudo, a universidade se constitui em reduto de luta pelo 

desenvolvimento do país. Esse autor propõe que as atividades sociais da universidade 

não podem ser monopólios do Estado; devem ser cada vez mais democratizadas, com a 

participação da sociedade civil, por meio de instituições sérias e competentes que 

tenham por missão o trabalho social, indispensável ao aprimoramento da gestão 

acadêmica à qualidade do ensino, em conformidade com as prioridades da sociedade.  

No Brasil, as diferenças constituem traço de processo de desenvolvimento. As 

universidades procuram se integrar à modernização nacional, com papel transformador 

e estruturado nas áreas de ensino, de pesquisa e de extensão, priorizada a realidade da 

comunidade, função essa assumida pela extensão universitária. A universidade 

pressupõe o lugar da realização do conhecimento que se universaliza e impulsiona a 

sociedade para o novo, no qual as pessoas possam assumir dimensões do sentido teórico 

para uma relação maior com a totalidade que a cerca.  

De acordo com Saviani (1991), a extensão significaria essa articulação da 

universidade com a sociedade, de tal modo que aquilo que ela produz em termos de 

novos conhecimentos e aquilo que ela difunde, por meio do ensino não ficassem 

restritos àquelas pessoas que conseguem ser aprovadas no vestibular e que integram 

determinado curso, objetivando formar uma determinada profissão.  

Percebe-se que é importante, para a universidade, socializar os seus 

conhecimentos, cabendo à extensão a função de articuladora, capaz de elevar o nível 

geral da sociedade, vinculando o ensino e a pesquisa às necessidades dos segmentos 

sociais.  

‘’...A responsabilidade é a de devolver, de restituir à sociedade  algo daquilo 
que ela própria recebeu, que a universidade recebe da própria sociedade. Se 
uma universidade existe, se uma escola superior existe é porque a sociedade a 
sustenta; e se existem pessoas que têm condições de estudar em escolas 
superiores, isto é porque a sociedade como um todo cria estas condições e 
permite que alguns tenham este privilégio de ascender aos estudos de nível 
superior. Ora, a este privilégio corresponde a responsabilidade de devolver na 
forma de serviços à sociedade aquilo que eles próprios recebem da sociedade. 
(SAVIANI, 1991 P.50). 
 

A extensão universitária é considerada como mecanismo para desenvolver a 

comunidade e proporcionar benefícios, por meio de prestação de serviços nas regiões 

menos desenvolvidas. É interpretada, por alguns críticos, como um ato de caridade, de 

assistencialismo. Pode-se perceber que a extensão permite adequar ensino e interação ao 

saber que a comunidade já possui, contribuir para melhorar o nível de vidas das pessoas 

em geral, fundamental para as iniciativas das universidades na produção de sugestões 

que permitam a transformação social em prol de melhores condições de vida. Ir além 
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das fronteiras físicas da universidade, por meio da extensão, trabalhar em função de 

regiões menos favorecidas pode significar um avanço na organização da população em 

torno de seus interesses, aquilo que ela concede ao estado em forma de imposto. Um 

extensionismo capaz de impedir um evento puramente assistencialista, que vá ao 

encontro de mudanças no conceito de sociedade passiva e que produza organização e 

continuidade, impedindo imposições do saber prontas e acabadas à comunidade local, 

elaborando novos conhecimentos, junto com a comunidade.  

Nessa perspectiva, Gurgel (1986) afirma que não se pode desconhecer que a 

universidade é uma instituição contraditória e complexa, que não pode ser encarada 

como uma estrutura unitária e monolítica. Não há um pensamento uniforme.   

Talvez essa diversidade de visões seja uma das razões da sobrevivência da 

instituição universitária e do reconhecimento de sua importância e necessidade, pelos 

vários setores da sociedade. Na medida em que se conta com formas diversas de 

percepção em relação ao conceito de instituição de ensino superior, há diferentes 

maneiras de encarar o relacionamento universidade/sociedade.  

 
1.6 Modelos e Tipologias de universidades 

 

As universidades brasileiras, entre elas a Unimontes, são instituições complexas 

e portando traços de vários modelos dos países. Cumpre analisar as principais 

concepções de cada um a partir do século XIX.  

Charle (1996) destaca que as primeiras universidades não obedeciam a um 

modelo único. Havia, naquele momento, sistemas pedagógicos e institucionais distintos.  

Wanderley (1988) se refere a três desses modelos. O primeiro: o alemão, 

estabeleceu-se com um padrão, vinculando a pesquisa científica ao ensino superior. O 

segundo: francês. A atividade científica esteve vinculada aos institutos independentes, 

até a criação do Centre National de la Recherche Scientifique. E o terceiro modelo: dos 

Estados Unidos. Assimilou o modelo alemão e acrescentou inovação quanto à formação 

dos cientistas nos cursos de doutoramento, credenciando-os para atividades 

universitárias internas e outras externas à universidade. 

Nesse contexto, Charle (1996, p.71) destaca que surgem modelos de 

universidades que se apresentavam sob influências econômicas, políticas e sociais, 

característicos de sua conjuntura regional. Vale ressaltar que, nesta pesquisa, 

analisaram-se alguns aspectos dos modelos que se destacaram a partir a partir do século 

XIX e os modelos de universidade brasileiras.  
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Os modelos de universidade trazem à tona as crises da atualidade da 

universidade pública constituinte, com distintos paradigmas: ou se conduz com bases 

firmadas em produtividade, a serviço da empresa ou se vê em crises oriundas da 

fragilidade financeira do estado que repercute no ensino, da desvalorização de diplomas 

universitários, das aspirações individuais e das necessidades coletivas. A universidade, 

necessariamente, convive com o dilema do direito constituído e frágil, com a 

necessidade do mercado em franca expansão, que diminui aspirações individuais e a 

investigação desinteressada da universidade.    

Destacam-se modelos que influenciaram as concepções de universidade e que 

continuam influenciando na atualidade, por meio de suas orientações políticas, 

econômicas e sociais. A análise desses modelos é fundamental para se desenvolver o elo 

de compreensão dos modelos de universidades e de extensão que se desenvolvem no 

Brasil. A seguir, discutem-se os modelos alemão, francês, inglês, norte-americano e 

português e finaliza-se com uma tipologia de modelos de universidade, realizada por 

Wolff (1993). 

O primeiro modelo de universidade, o alemão, prioriza a liberdade de aprender e 

ensinar, todavia tem como traço a desconexão com o social. Nesse sentido, Charle 

(1996) infere que as universidades alemãs se caracterizam por fenômenos 

contraditórios. Ocorre um crescimento vigoroso dos contingentes estudantis, depois do 

declínio do final do século XVIII e do início do século XIX. As formas de ensino 

evoluem, ao lado dos cursos. Novas disciplinas desempenham nova reputação às 

universidades dominantes. As idéias de transformação se ligam à corrente neo-

humanista de W. Von Humboldt, de Fiche e de Shleiermacher (liberdade de aprender, 

liberdade de ensinar, recolhimento e liberdade do pesquisador e do estudante, 

enciclopedismo). As universidades alemãs fundam o que se convencionou denominar 

modelo universitário alemão. Esse modelo se caracterizou pelo conservadorismo e pela 

hostilidade às tendências democráticas.  

No período do capitalismo liberal, século XIX, o modelo de universidade 

alemão, incorporado na universidade de Humboldt, estava voltado para a formação das 

elites, em oposição às exigências sociais. Esse sistema entrou em crise no pós-guerra, 

sobretudo a partir dos anos sessenta. A proclamação da idéia da universidade é de 

algum modo, reativa. Surge no momento em que a sociedade liberal começa a exigir 

formas de conhecimento. As universidades em questão eram instituições eclesiásticas, 

mas gradativamente passaram para o controle das cidades e dos estados. Nessa 

perspectiva, Bellei (2006, p. 54) infere que: 
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O modelo Humboldtiano de universidade redefine a universidade em suas 
funções principais de ensino e pesquisa, é a cultura que opera como sistema 
central de valores, agora constituídos em função da nacionalidade. ‘’... é esse 
modelo de universidade, em que a instituição se volta necessariamente para o 
Estado, a cultura e a sociedade e é por eles definida e limitada, que perdura 
até a década de 60 do século passado. 

      
Santos (1989), em suas análises sobre o ensino superior alemão, afirma que, 

dentro do idealismo alemão que se definiu no mundo ocidental, o objetivo da 

universidade está centrado na investigação e na missão eterna de ser o lugar onde por 

concessão do estado e da sociedade de cultivar a mais lúcida consciência de si próprio 

na busca da verdade. A transmissão da cultura, o ensino das profissões, a investigação 

científica e a educação dos novos homens da ciência seriam funções da universidade. A 

mudança desses objetivos surge na década de sessenta do século XX, perante as 

transformações da universidade, tendo como principais objetivos a investigação, o 

ensino e a prestação de serviços.  

O segundo modelo, o francês, concentrava-se nos grandes estabelecimentos. 

Nessa perspectiva, Charle (1996) admite que o ensino superior francês, na primeira 

metade do século XIX, apresentou uma grande originalidade em relação a todos os 

outros países, em virtude de suas características inovadoras. Essas inovações trazem a 

função da pesquisa concentrada nos grandes estabelecimentos. Os direitos universitários 

pagam parte dos custos. Os investimentos científicos para bibliotecas, espaços, 

laboratórios ou de pessoal eram mínimos, o que aumentava o atraso científico francês 

em relação às universidades alemãs. Havia uma hierarquização social entre os cursos 

das faculdades que produzem desigualdade de remunerações e privilegiam faculdades 

profissionais com contingentes mais numerosos.    

Soulié (2004), por meio do Artigo “Ensino Superior: o momento crítico”, 

descreve a problemática do modelo de ensino superior francês, na atualidade, por meio 

da “LMD” (Licence, Master, Doctoratque,) que favorece uma mercadorização do 

ensino superior, em detrimento da sua democratização.  

Esse autor destaca que a vocação atual da universidade é a profissionalização. 

Para o autor, a universidade francesa se transformou num aglomerado de escolas 

profissionais, no qual a formação e a pesquisa ocupam apenas um lugar marginal. Esse 

questionamento suscita o modelo de ensino superior francês atual, entre a dicotomia 

universidade e organismos de pesquisa especializados. 

O terceiro, o modelo inglês de universidade, segundo Sguissardi (1999), conta 

com instituições que remontam aos séculos XII e XIII.  Estrutura-se após a Segunda 

Guerra Mundial, a partir da publicação, em 1963, do Informe Robbins, que permitiu 
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passar de um sistema elitista para um sistema aberto a novos grupos sociais. A análise 

desse autor traz várias definições para o modelo britânico de educação superior: de um 

lado, as universidades, de outro, as Politécnicas, que formam uma parte de uma mesma 

estrutura, mesmos direitos; um sistema de instituições privadas, autonomia institucional, 

financiadas por fundos públicos, seletivas e alto padrão de qualidade no ensino e na 

pesquisa.    

 Sguissardi (1999) discute alguns dos desdobramentos das políticas públicas de 

educação superior britânica desenvolvida sob a marca neoliberal de financiamento no 

sistema de ensino superior público e gratuito. Há instituições privadas e autônomas, 

com comportamentos semelhantes ao do mercado, com regras competitivas. O autor 

enfatiza que o sistema britânico de educação superior não se constitui em instituições 

estatais ou públicas. Para esse autor, nos últimos anos, essas instituições se 

desenvolveram e se multiplicaram e apresentam hoje, de um lado, antigas e renomadas 

universidades, e de outro, novas, a partir da transformação das politécnicas em 

universidades de menor prestigio. Sguissardi (1999, p. 113) conclui que: “ [...] O 

sistema de educação superior britânico é constituído exclusivamente de instituições 

privadas, oficialmente autônomas, que sempre contaram com altos subsídios 

governamentais públicos” . 

O quarto modelo de universidade, o norte-americano, se estrutura de forma 

heterogênea, de inclinações para o progresso econômico. Charle (1996) revela que, em 

1776, data da declaração da independência, o ensino superior nos Estados Unidos, era 

composto de dez instituições, todas implantadas no Nordeste, com ensino baseado em 

imitação estrita das universidades inglesas: “predominância do College residencial, 

ensino geral, sobretudo literário e religioso, afiliação religiosa de numerosas 

instituições. [...] trata-se de formar uma elite ainda limitada” (CHARLE, 1996, p. 85). 

Os professores são transmissores de um saber recebido e a pesquisa se encontra 

marginal ou simples prolongamento do ensino. O ideal democrático do país se traduz 

em transformações, o que pode ser visto a partir de 1825, sob a influência escocesa. 

Enfatiza-se o curso, em detrimento do tutorado de influência alemã. 

O ensino norte-americano se particulariza em relação à Europa, por sua abertura 

precoce para as mulheres, nas universidades estaduais. Há transformações no modelo do 

ensino superior americano, com a fundação de novas instituições em 1862, que em parte 

funcionavam com base no modelo alemão, aliando ensino e pesquisa, em parte o 

utilitarismo e a crença no progresso econômico, que possibilitou a coexistência de 

populações estudantis heterogêneas e de instituições, aliando formação técnica, 
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profissional e geral ou científica, responsável por atrair contribuições financeiras e 

prosperidade.  

Charle (1996) revela que o que diferencia o modelo universitário americano dos 

modelos germânicos e franceses contemporâneos são a intervenção mínima do Estado e 

a subordinação dos professores à academia. A partir do século XIX, surge a importância 

crescente da pesquisa, reedificações dos estudos de medicina, fundam-se laboratórios e 

institutos numerosos e as disciplinas são organizadas em departamentos.  

Charle (1996) conclui que a originalidade do sistema universitário americano é a 

sua entrada precoce no ensino superior de massas. Essa massificação, por meio da 

corrida ao diploma, começa na primeira metade do século XX. As formações para as 

profissões se tornam minoritárias, diante das formações técnicas, pedagógicas e das 

ciências sociais. O elitismo se apaga a partir da década de 1950, em virtude dos 

estabelecimentos públicos.  

A partir dos modelos descritos, procurou-se constituir uma tipologia acerca dos 

modelos de universidade. Recorreu-se a Wolff (1993), em sua obra “O Ideal da 

Universidade”, onde o autor analisa o real papel e a função da universidade na 

sociedade moderna, com ênfase na educação superior norte-americana, por meio de 

modelos fictícios de universidade. A primeira tipologia, a universidade como santuário 

do saber, aborda o erudito, um homem de cultura. A universidade como santuário, que 

forma pessoas por meio dos estudos religiosos do mundo antigo e medieval, que hoje se 

chama Humanidades. É uma herança intelectual do ser humano ocidental, de ensino 

superior que inicie o estudante ao diálogo, com imagem ideal de erudição, como modelo 

a ser seguido.  

A segunda tipologia, a universidade como campo de treinamento para as 

profissões liberais, traz um ideal de universidade como campo de treinamento para os 

profissionais liberais. Esse modelo pressupõe categorias ocupacionais socialmente 

definidas com características de profissão, homens e mulheres que possuem e exercitam 

uma habilidade especial ou conhecimentos técnicos com autonomia de credenciamento 

“ profissionalismo”.  

A terceira tipologia, a universidade como agência de prestação de serviços, 

retrata a universidade como uma instituição complexa, ou uma agregação de instituições 

informalmente reunidas que realiza um conjunto de serviços educacionais, de pesquisa, 

de consulta. Esse modelo se desenvolveu por meio do teórico Dr. Clark Kerr, que 

formulou o termo “Multiversidade”. Esse modelo é de subvenção federal, treinamento 

de pessoal habilitado, desenvolvimento de tecnologia, perícia técnica e teórica, não 
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lucrativo no sentido econômico, mas sim no sentido social. As multiversidades se 

tornam agências de prestação de serviços, servem como instrumento de ascensão para 

milhões de norte-americanos. Possuem estudantes de quase todos os níveis de posses.  

A quarta e última tipologia a universidade como linha de montagem para o 

homem do sistema, questiona a relação da universidade enquanto instituição ligada ao 

governo, à indústria e às forças armadas. Wolff (1993) afirma esse argumento da 

seguinte maneira: 

As grandes universidades inglesas, francesas e alemãs têm sido instituições 
exclusivas nas quais os altos e especializados padrões de admissão barraram 
praticamente todos, exceto os poucos privilegiados. Quer pela inutilidade 
econômica de seus métodos de instrução, pelo caráter inacessível das línguas 
mortas que exigem de seus candidatos, pela rigidez de seus padrões, ou 
mesmo meramente pelo seu custo, elas efetivamente garantiram  que somente 
os filhos dos abastados e dos bem-situados nela se matriculassem (WOLFF, 
1993, p. 60). 

 
Percebe-se que esse autor utiliza os modelos fictícios para expressar sua crítica e 

opinião sobre os avanços e problemas na trajetória histórica do ensino superior. Em suas 

análises, o autor evidencia a importância na preservação de pensamentos originais que 

valorizem a herança erudita de boa formação e a articulação de idéias. Reivindica, 

também, uma crítica constante da universidade diante das necessidades sociais e de 

integração.   

Os modelos de universidades apresentados servem para uma melhor 

compreensão das influências nas concepções de universidades, mediante a conjuntura 

mundial de novos paradigmas de maior participação das universidades nas 

transformações sociais, a partir do século XIX. Essas mudanças se refletiram na 

América latina e, posteriormente, nos modelos de universidades brasileiras, que 

culminaram na elaboração de participação social da universidade e da construção da 

idéia de extensão universitária.  
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FIGURA 1- Tipologias de universidades 



 
 

 

2. PARADIGMAS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E A EXTENSÃO 
UNIMONTES 
 

Este capítulo apresenta os modos de extensão universitária na Europa e nos 

Estados Unidos e seus desdobramentos na extensão universitária brasileira e da 

Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). 

 

2.1 Tendências da extensão universitária na Europa e nos Estados Unidos  

 

As prerrogativas em relação à extensão universitária no mundo atual, segundo 

Gurgel (1986), são resultados de vertentes que existiram em outras épocas e se 

perpetuam no presente. As suas análises se reportam ao modelo de universidades 

populares da Europa, no século XIX, que tinham por objetivo disseminar 

conhecimentos técnicos ao povo, um esforço de intelectuais autônomos, importantes na 

Inglaterra, na Alemanha, na França, na Bélgica e na Itália. O modelo extensionista nos 

Estados Unidos, a partir de 1860, se apresentava sob a forma de extensão cooperativa ou 

rural e a extensão universitária ou geral, com idéias de prestação de serviços de 

iniciativa de instituições oficiais.   

Nogueira (2005) assevera que a extensão universitária surgiu na Inglaterra, na 

segunda metade do século XIX, vinculada à nova idéia de educação continuada, 

destinada não apenas às camadas menos favorecidas, mas à população adulta em geral, 

que não se encontrava na universidade. Alguns anos depois, registram-se atividades de 

extensão nas universidades americanas, caracterizando-se pela prestação de serviços, 

nas áreas rurais e urbanas. 

Gurgel (1986) salienta que a concepção norte-americana de universidade é fruto 

de diferentes tendências, dentre as quais salienta: as influências da educação liberal do 

College inglês, do ideal científico da universidade alemã e da orientação pragmática de 

treinamento técnico-profissional dos Land Grant Colleges. Um dos traços 

característicos da universidade moderna provém exatamente do espírito pragmático 

americano, associado à idéia de extensão como prestação de serviços. A extensão 

cooperativa deu origem aos Colégios Estaduais de Agricultura, com a realização de 

treinamentos e a difusão de pesquisas, que atingiam o agricultor e a sua família.  Com 

uma organização formal definida, passou a existir nos Estados Unidos com a 

promulgação da Lei Smith Lever, que reconhecia a validade científica da experiência 

em 1914. Desenvolveu-se por meio da participação do governo federal, dos estados (por 

meio das universidades Land Grand), dos municípios ou cidades. Atuava, 



37 
 

 

principalmente, em programas de assistência técnica aos agricultores, de economia 

doméstica e de organização da juventude e dos municípios ou cidades.  

Neste contexto, a extensão universitária surgiu, segundo Gurgel (1986), a partir 

de um grupo de professores que desenvolvia trabalhos de educação de adultos a partir 

de 1885, quando alguns líderes universitários conheceram as experiências das 

universidades de Oxford e Cambridge.  Dessa maneira, a extensão começa a tomar 

forma nas instituições de ensino superior. Houve um maior reconhecimento dessa forma 

de extensão na Universidade de Chicago, por William Harper, quando as incluiu como 

atividade regular de sua proposta de educação, referente aos trabalhos da instituição de 

ensino. “A extensão foi legitimada e a proposição incorporou cláusulas referentes a 

uma ação extramuros, a instituição por correspondência e outros pontos” (GURGEL, 

1986, p.61). Em 1880, foi organizada a Sociedade Anônima para o Ensino de Extensão 

e, em 1906, passou a ter maior importância, por meio do trabalho desenvolvido na 

Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Em 1915, foi estruturada a Associação 

Nacional de Extensão Universitária, abrangendo instituições públicas e particulares. As 

universidades desenvolviam atividades variadas, de acordo com as potencialidades de 

suas atividades diversificadas e com suas unidades de ensino. 

A extensão universitária, ao contrário da extensão cooperativa, realiza cursos 
de duração variada que, em sua grande maioria, contam créditos acadêmicos, 
constituindo-se em atividades autofinanciadas. Como feedeback de sua 
atuação, a extensão universitária tem levado à identificação de necessidades 
de pesquisa, à criação de cursos regulares em áreas onde os mesmos são 
necessários, perdendo cada vez mais o caráter de educação supletiva, 
assumindo uma perspectiva de profissionalização regular (GURGEL, 1986, 
p. 62).                  

 
Esse autor traça o perfil da extensão desenvolvida nos Estados Unidos, a partir 

da influência inglesa e alemã, aproveitando-se de características distintas para 

desenvolver sua própria forma de atuar. O seu modelo, inicialmente na forma de 

extensão cooperativa, com apoio técnico a agricultores, depois a extensão universitária, 

que propôs estender o potencial de suas pesquisas, cursos e a profissionalização à 

sociedade, por meio de uma noção de universidade extramuros. Gurgel (1986, p.170) 

conclui que: 

A extensão universitária em uma dimensão de mudança social na direção de 
uma sociedade mais justa e igualitária tem obrigatoriamente de ter uma 
função de comunicação da universidade com o seu meio, possibilitando, 
assim, a sua realimentação face à problemática da sociedade, propiciando 
uma reflexão crítica e uma revisão permanente de suas funções de ensino e 
pesquisa. Deve-se representar, igualmente, um serviço às populações, com as 
quais os segmentos mais conscientes da universidade estabelecem uma 
relação de troca ou confronto de saberes.     
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Atualmente, a extensão universitária pode ser inserida no contexto de 

responsabilidade social. Nesse sentido, Santos (1989), no trabalho “Da idéia de 

Universidade à universidade de idéias”, discute a idéia da universidade moderna como 

parte do paradigma da modernidade, envolto em crises, que substituem a idéia da 

unidade do saber universitário pela hegemonia da racionalidade cognitivo-instrumental, 

portanto das ciências da natureza como paradigma da ciência moderna. As FIGURAS 2 

e 3, a segui ilustram as orientações de extensão universitária, na perspectiva dos 

domínios e motivações que predominam nas regiões analisadas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
FIGURA 2- Domínios privilegiados da Extensão Universitária por região 
 Fonte: Com base na análise teórica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 3- Motivações significativas da Extensão UniversitáriaFonte:  
com base na análise teórica 
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Esse cenário permite rupturas consideradas importantes para as configurações de 

práticas sociais. Essas práticas sociais surgem a partir do objetivo genuíno de cumprir a 

responsabilidade social da universidade. Nessa perspectiva, Santos (1989) propõe que 

as atividades de extensão devem envolver a universidade com a indústria, na luta pelos 

acréscimos de produtividade, à medida que os serviços tenham sempre conteúdo 

investigativo forte e possibilitem à universidade financiar prestações de serviço em 

áreas ou grupos sociais sem capacidade de remuneração.  Santos (1989) recomenda que: 

Deve evitar-se a todo custo que os serviços à comunidade se reduzam a 
serviços a indústria. A universidade deverá criar espaços de interacção com  a 
comunidade envolvente, onde seja possível identificar possíveis actuações e 
definir prioridades. Sempre que possível, as actividades de extensão devem 
incluir estudantes e funcionários. Devem ser pensadas novas formas de 
serviço cívico em associações, cooperativas, comunidades, etc. (SANTOS, 
1989, P. 67) 

 

Wanderley (1988) destaca as múltiplas experiências de extensão universitária em 

âmbito global, com maior ou menor sucesso. Como exemplos, esse autor cita o ensino 

por correspondência, o uso de tecnologias de comunicação de massa, as tentativas de 

implantação das universidades do trabalho e as universidades populares, os convênios 

celebrados entre governos e empresas privadas com universidades. Quanto ao contexto 

latino-americano, o autor se refere às instituições fundadas, resultantes das idéias 

propagadas no movimento reformista de Córdoba.  

Wanderley (1988) conclui que um registro dos elementos reivindicatórios que 

esse movimento propagou foi que, nas últimas décadas, surgiram preocupações que 

alteraram as finalidades das universidades em vários países da América Latina. Nessa 

direção, significou a visão de uma ciência comprometida, a necessidade de democratizar 

a cultura e o ensino em todos os níveis, a democratização do poder interno da 

universidade, a militância de professores e de alunos em organizações e partidos 

políticos populares, a necessidade de estágios para estudantes, dentre outros. O 

QUADRO 1 traz uma construção tipológica a partir dos domínios e motivações da 

extensão universitária que se desenvolvem no mundo. 
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QUADRO 1 

Construção tipológica da Extensão Universitária de acordo com as dimensões Domínios 
e Motivações.  
DOMÌNIOS MOTIVAÇÕES 

Encomenda Missão Comprometimento 
Formação / 
Educação 

Formação para empresas Formação de comunidades 
e grupos definidos pela 

Universidade 

Formação para servir projetos 
sociais e políticos definidos 

pela sociedade 
Serviços à 
Comunidade 

Prestação de serviços 
pagos a pedido de 
parceiros externos 

Intervenção em áreas ou 
situações de privação 
social (visa atenuar 
desigualdades ou produzir 
capacitação específica para 
o exercício de 
competências sociais) 

Participação em Programas 
coletivos públicos ou privados 

que visam intervir numa 
situação ou movimento social,  

Ação 
Política 

Projetos que visam 
atender a demandas 

específicas da atuação 
de entidades com 

responsabilidades na 
ação pública 

(Todas as encomendas 
podem ter uma 

dimensão política, mas 
estas são explicitamente 

políticas) 

Desempenho da 
Universidade enquadrado 
em Programas e Projetos 
compreendidos a partir de 
uma definição explícita da 

sua missão  

A Universidade coloca-se, 
explicitamente ao serviço de 
uma orientação de construção 

da sociedade (Servir as 
orientações a médio ou longo 
prazo de uma causa pública – 

público ou privado) 

Fonte: com base na análise teórica 

 

2.2 A Extensão universitária no Brasil  

 
A extensão no Brasil se desenvolveu a partir de uma conjuntura global de 

transformações, que buscava maiores responsabilidades sociais da universidade. 

Posteriormente, se dissemina na América latina e depois se refletiu no contexto 

brasileiro. 

Sobre a perspectiva latino-americana de extensão universitária, Gurgel (1986) 

infere que a sua gênese discursiva surgiu por meio do Manifesto de Córdoba, na 

Argentina, quando iniciou o questionamento da universidade tradicional, confrontando 

uma instituição de ensino superior arcaica e fechada em si mesma com uma sociedade 

que procurava novos caminhos, via modernização do país. Sob esses pressupostos, a 

extensão universitária, no documento de Córdoba, é considerada como fortalecimento 

da universidade pela projeção da cultura universitária ao povo e pela maior preocupação 

com os problemas nacionais. Dessa forma, propiciaria uma projeção do trabalho social 

da universidade ao meio e sua inserção em uma dimensão mais ampla. O QUADRO 2 

ilustra o desenvolvimento da extensão universitária no Brasil. 
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QUADRO 2 

Desenvolvimento da extensão universitária no Brasil  

Data/Década  Órgão e/ou Instituição Acontecimento 
1920 Universidade Popular  (São 

Paulo) 
- Escola Superior de 
Agricultura e Veterinária de 
Viçosa 

-“Lições Públicas” – 107 conferências que versavam 
sobre os mais diferentes temas.  
  
-Primeira Semana do Fazendeiro. 

1930 Decreto nº. 19.851/31 – 
Estatuto da Universidade 
Brasileira 

-Primeira referência legal à extensão universitária – 
concebeu a extensão associada à idéia de elevação 
cultural daqueles que não participavam da vida 
universitária. 

1940 UNE -Criação da União Nacional dos Estudantes (UNE)- 
discussões de extensão universitária e atuação política. 

1950 Lei de Educação -Discussões referentes à tônica da reforma 
universitária.  

1960 LDB nº. 4.024 
União Nacional de 
Estudantes. 
Golpe Militar 
Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte 
Ministério do Interior e 
Forças  Armadas. 
LDB 5.540/68 – Lei Básica 
da reforma Universitária 

-Efetivação da Lei que faz breve referência à extensão 
universitária, em seu artigo 69, concebendo-a como 
cursos de especialização, aperfeiçoamento e 
extensão ou qualquer outro que a instituição 
determinasse. A mobilização estudantil junto ao 
movimento popular que tomava conta do país nessa 
época, provocou as propostas da UNE, registradas em 
documentos produzidos nos seminários I, II e III, em 
Salvador, Curitiba e Belo Horizonte,sobre a Reforma 
Universitária – concebia uma universidade 
comprometida com as classes populares ( o 
proletariado urbano e rural) A extensão tinha papel 
fundamental, seja por meio de cursos ou serviço social 
destinados às classes populares e também ações de 
apoio aos órgãos do governo, abertos a candidatos 
externos. 
CRUTAC – Projeto criado para proporcionar ao 
estudante universitário uma atuação nas comunidades; 
sua real função política era ajustar a ação 
governamental às necessidades da população: “à 
promoção do homem, ao desenvolvimento 
econômico-social do país e à segurança 
nacional.”(Brasil,1969) 
PROJETO RONDON: intercâmbio de estudantes de 
todas as regiões do país, em especial os do sul e do 
sudeste – levar às regiões norte, nordeste e centro-
oeste propostas de desenvolvimento integrando os 
universitários com a realidade do país 
Pretendia uma nova concepção de extensão e legaliza 
a indissocibilidade entre o ensino e a pesquisa. Artigo 
20 e o artigo 40 se referem tanto a cursos, a 
atividades de ensino e pesquisa como  a programas 
de melhoria das condições de vida da comunidade. 

1970 MEC -Elaboração da primeira Política de Extensão 
Universitária no Brasil: apesar do forte controle da 
censura pode-se pensar que se constituiu num 
significativo avanço conceitual; foi motivo de 
acirrados debates e disputas ideológicas entre o MEC 
e as universidades. O texto legal se refere a abertura 
a outras instituições e populações, para troca de 
saberes. 

1980 Fórum Nacional de Pró-
Reitores de Extensão das 
Universidades Públicas 

-Coordena as reflexões e debates sobre as concepções 
de extensão, como resposta a uma ação articulada que 
vinha ocorrendo no interior da IES públicas do país. O 
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Brasileiras. 
I Encontro nacional de Pró-
Reitores de Extensão das 
Universidades Públicas 
Brasileiras 
 

Fórum tem um objetivo comum e claro: ser um espaço 
de interlocução com o MEC para o estabelecimento de 
uma política nacional de extensão.  
Concepção de extensão até hoje dada como 
orientadora das ações: “[...] 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.” 

1990 LDB nº. 9.394/96 -Art.43, inciso VII: [...] promover a extensão 
universitária, aberta à participação da população, 
visando à difusão das conquistas e benefício 
resultantes da criação cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica geradas na instituição. 

Fonte Adaptado de Bemvenuti (2006) 

 

O QUADRO 2 visualiza as propostas de discussão Universitária da década de 

1920 à década de 1990. Destaca-se o desenvolvimento da extensão na década de 1960, à 

medida que se vislumbrou, na década de 1970, a instituição da primeira política de 

extensão universitária brasileira.  

Nesse sentido, Gurgel (1986) assegura que a alternativa escolhida para a 

realidade brasileira se deu com a Universidade Livre de São Paulo, em 1912, 

considerada a primeira experiência de extensão universitária brasileira. Baseou-se em 

conferências semanais e gratuitas, abertas, oferecidas ao público interessado. Esse 

argumento sobre a primeira experiência de extensão universitária surgida no país se 

afirma da seguinte maneira: 

O que há de especial na universidade popular de São Paulo é o seu 
surgimento diretamente relacionado a uma instituição de ensino superior, 
sendo, portanto a primeira experiência de extensão. “... A Universidade Livre 
de São Paulo funcionou, provavelmente, até o ano de 1917.”... possuindo 
com um total de setecentos alunos matriculados e cem professores, possuindo 
os seguintes cursos: Belas artes, Comércio, Farmácia, Medicina, e cirurgia, 
Odontologia, Engenharia e Direito. Foi fechada por pressão do governo 
estadual, apesar de todo o apoio recebido da órbita federal. Na Universidade 
Livre de São Paulo foi definida a primeira formulação extensionistas do país: 
os cursos de extensão. Estes, ainda hoje, representam a prática extensionista 
mais conhecida e difundida nacionalmente. ‘’...cursos desligados do todo 
acadêmico, na maioria das vezes totalmente assistemáticos e que não 
despertam qualquer interesse das populações de um modo geral.  (GURGEL, 
1986, p. 32)  
 

Esse autor revela que, com a criação da Escola Superior de Agricultura e 

Veterinária de Viçosa, em 1920, por Artur Bernardes, presidente do Estado de Minas 

Gerais, em 1929, foi realizada uma experiência, no sentido de levar assistência técnica 

aos agricultores, conhecida como a Primeira Semana do Fazendeiro. Essa experiência 

representa uma forma de extensão sistematizada de acordo com o modelo norte-

americano, sob a forma de prestação de serviços ao meio rural desenvolvida no Brasil. 

Em 1931, a extensão universitária é institucionalizada, a partir da proposta norte-



43 
 

 

americana. É apresentada como uma unidade social ativa e militante. Pode-se dizer que 

a legislação universitária de 1931 considera como função da universidade elevar o nível 

de cultura do povo, consagrando papel de destaque à extensão, na execução dessa 

função.  

Segundo Gurgel (1986), os pressupostos do Manifesto de Córdoba, de caráter 

reformista, em perspectiva de modernização da sociedade mais crítica para experiências 

de ensino superior, foram retomados pelos estudantes brasileiros em 1938, por meio do 

movimento estudantil, em caráter transitório, apenas em função de problemas 

específicos, em âmbito regional. Houve o primeiro Conselho Nacional dos estudantes. 

Na década de 1940, criou-se a União Nacional dos Estudantes (UNE). O momento 

histórico desse período se centra no Estado Novo (Era Vargas).  

Em 1958, em função das discussões referentes à Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, a tônica da reforma universitária foi intensificada, momento de euforia para o 

desenvolvimento nacional em bases internacionalistas e desenvolvimentistas do 

governo Juscelino Kubitschek. A UNE retoma as idéias de reforma universitária mais 

efetivamente em 1961, por meio de encontros de caráter regional e nacional, na Bahia, 

no Nordeste, no Sul, em Recife e em Porto Alegre. Nesses eventos, os estudantes 

revelaram a sua postura e a sua forma de ver o problema da extensão universitária.  

O documento mais importante e mais completo, segundo Gurgel (1986), é a 

Declaração da Bahia, sendo resultado de um encontro de caráter nacional, onde se 

encontraram as lideranças estudantis universitárias progressistas do país. Dividido em 

três partes: uma análise da realidade brasileira, a situação da universidade no Brasil e a 

proposta de reforma universitária. Em 1963, foi realizado o III Seminário de Reforma 

Universitária, em Belo Horizonte, reafirmando as posições anteriores e elevando a 

discussão de questões políticas nacionais e internacionais. A UNE, no ano de 1964, 

prioriza atividades no combate às posições do governo, passando à clandestinidade e 

posterior desagregação.  

Esse autor afirma que, após essa trajetória de busca de discussão entre a 

comunidade estudantil e a sociedade sobre os problemas do país, a década de 1960 

assiste ao aparecimento de um relacionamento entre a universidade e a sociedade que 

procura novos projetos, como prestar serviços à sociedade, que foram caracterizados 

como extensão universitária. Gurgel (1986) afirma que os projetos que tiverem maior 

dimensão foram o Centro Popular de Cultura (CPC), formulações da UNE que 

representavam o pensamento de intelectuais esquerdistas considerado como expressão 

romântica da revolução brasileira. Surgiu em 1962, a partir da iniciativa dos estudantes, 
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do apoio de artistas e de intelectuais que procuravam levar a universidade à classe 

dominada como uma tentativa da participação dos estudantes nos colegiados das 

universidades. A sua atuação era por meio de teatro de rua, nas portas das fábricas, em 

favelas, praças, pontos de ônibus, etc.. Iniciou trabalhos de educação de adultos e 

pretendeu organizar uma universidade de Cultura Popular de métodos de educação a 

distancia: o Serviço de Extensão Cultural (SEC), de iniciativa da universidade, por meio 

de professores, de técnicos e de estudantes que desenvolviam alfabetização de adultos 

sistematizada, por meio do Movimento de Cultura Popular (MCP), que tomou o nome 

de ‘’método Paulo Freire’’, atuou por meio de educação pelo rádio e pretendeu lançar 

bases de uma universidade popular. A Universidade Volante (UV), iniciada em 1961, 

tinha o intuito de integração Universidade/Comunidade. Era promovida pelo Conselho 

de Reitores, na Universidade Federal do Paraná. A sua primeira experiência foi 

desenvolvida em Ponta Grossa, onde foram realizados cursos para médicos, professores, 

advogados, cursos de arte culinária, ações de prestação de serviços e reuniões com 

prefeitos e vereadores da região.  

As atividades se desenvolviam nos fins de semana. Essa experiência foi 

encerrada em 1970, por falta de recursos financeiros, mas serviu como exemplo a ser 

seguido pelas demais instituições de ensino superior, pois retratou o conceito de 

extensão universitária e incentivou novas iniciativas de extensão comunitária, como as 

do Projeto Rondon, em 1968.  

Wanderley (1988) analisa a extensão universitária brasileira, desenvolvida em 

dois períodos: o pré-1964 e pós-1964 e os projetos em confronto.  A primeira corrente 

sustentava a necessidade de superar o ensino humanístico pelo técnico, defendendo a 

modernização da universidade. Outra corrente defendia a participação universitária em 

projetos sociais. Algumas faculdades tradicionalmente mantinham os seus alunos em 

estágios, alguns ligados a instituições de assistência e de promoção social.  

No período pós-64, durante a consecução da reforma universitária, preparada em 

1968, não foi dada relevância às atividades de extensão, as quais não se achavam 

vinculadas por lei, em caráter obrigatório, a nenhum dos órgãos que compõem a 

estrutura universitária (apenas o Decreto nº. 252/ 67 admitia que as universidades 

podiam ter coordenação própria para as atividades de extensão). A extensão não era 

considerada como função da universidade, mas como uma forma de execução das 

atividades de ensino e de pesquisa. Algumas iniciativas existentes partiram de 

departamentos, de reitorias, ou de órgãos criados propriamente para tal função. Em 

geral, a extensão era exercida, por meio de cursos, de seminários e de prestação de 
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variados tipos de serviços à comunidade.  Esse autor constata que as perspectivas da 

extensão universitária no Brasil têm assumido perspectivas diferenciadas de atuação, 

que buscam redefinir atividades profissionais e criar atividades novas, mais 

consentâneas com a situação das várias regiões.  

Modificações são efetuadas no ensino que é fornecido nos cursos de extensão 
universitária, extensão cultural e aperfeiçoamento. Na pesquisa, procurando 
uma integração com o ensino profissional, que se tem mostrado sempre 
difícil, um conhecimento mais sistemático e rigoroso dos grupos e classes 
sociais populares, e práticas pioneiras de pesquisa participante, que alteram a 
metodologia e as técnicas usuais de investigação. As modificações nas 
atividades de serviços, principalmente com a ida de professores e estudantes 
para os bairros suburbanos e pobres, nos quais se estimulam iniciativas de 
cunho social  (WANDERLEY, 1988, p. 49-50).  
 

   De acordo com Reis (1992), a extensão universitária, sob o patrocínio do 

Estado, assumiu as funções de disseminar conhecimentos, prestar serviços e difundir 

cultura. Começa em 1938, com o plano de sugestões para uma Reforma Educacional 

Brasileira, seguido da declaração da Bahia, de 1961. Mais tarde, essas propostas foram 

retomadas pelo Estado na Reforma universitária.  

Gurgel (1986) infere que a Lei nº. 5.540/68 assume o princípio da 

indissociabilidade entre as atividades de ensino e pesquisa, tratando a extensão como a 

forma por meio da qual a universidade estende à comunidade a sua atividade de ensino 

e o resultado de suas pesquisas. Para esse autor, no início da década de 1960, estudantes 

universitários vêem a extensão universitária por meio de ações concretas na direção do 

compromisso com as classes populares, não de forma assistencial, mas com a 

intencionalidade de conscientizá-las sobre seus direitos e a preocupação de integração 

com órgãos governamentais, sobretudo no interior dos Estados. Para esse autor, inicia-

se na Universidade do Recife, o movimento de Extensão Cultural, embrião do método 

Paulo Freire e de suas teorias, que se constituiu num momento de redefinição da 

universidade e da extensão universitária. 

Nesse contexto, Bemvenuti (2006) revela que a extensão universitária fazia parte 

de discussões políticas, na década de 1960, que reivindicavam a nacionalização dos 

monopólios estrangeiros (reforma agrária, controle da inflação). Essas discussões  

estavam dentro dos sindicatos, das organizações da sociedade civil, e em especial, nos 

movimentos estudantis, tanto universitário quanto secundário. Essa autora destacou o 

pensamento político-pedagógico de Paulo Freire, direcionado para a justiça e a 

igualdade social. Ela considerou que o método de Alfabetização de Adultos de Paulo 

Freire foi assumido pelos estudantes universitários como práxis e como utopia de 
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conscientização popular, para fazer frente às propostas imperialistas de solução dos 

problemas brasileiros incorporadas pela ideologia do “progresso”. 

Em 1970, mediante a repressão, durante o governo militar, a extensão 

universitária assume caráter assistencialista. De acordo com Nogueira (2005), a primeira 

política de extensão universitária elaborada no país se refere ao Centro Rural 

Universitário de Treinamento e Ação Comunitária – CRUTAC. O Programa CRUTAC 

coadunava-se bem com a ideologia do grupo no poder, que procurava consolidar a sua 

hegemonia, mostrando para a sociedade civil a sua preocupação com a condição de 

miserabilidade das camadas desvalidas.  

Nogueira (2005) utiliza-se da afirmação de Gurgel (1986: 31), quando afirma 

que, a princípio, havia, no Brasil, duas vertentes de extensão: uma de influência inglesa, 

enquanto realização de cursos e conferências, e outra, de influência norte-americana, de 

prestações de serviços, realizadas como atividades desarticuladas das demais atividades 

acadêmicas (ensino e pesquisa), mas delas dependentes.   

O outro programa de caráter extensionista que teve dimensão nacional, em 

conformidade com Nogueira (2005), foi o Projeto Rondon.  

 As idéias básicas sobre o desenvolvimento do projeto são apresentadas a 
primeira vez pelo prof. Wilson Choeri, no I Seminário sobre Educação e 
Segurança Nacional, com participação de militares e professores da 
Universidade do Estado da Guanabara, 1966. A educação era considerada 
assunto de segurança nacional, especialmente o ensino superior,  interessando 
ao governo manter os estudantes universitários sob tutela, incutindo-lhes a 
ideologia da segurança nacional, aproximando-os dos militares. Assim foi 
decidido que só ao abrigo das forças armadas o projeto alcançaria a dimensão 
desejável. Foi instituído em nível nacional através do decreto Nº 62.927, de 
23 de Junho de 1968, vinculado ao MINTER. O pensamento filosófico que 
embasava sua ação é resumido em um ‘’decálogo de princípios’’, dentre os 
quais: participação da juventude no processo de desenvolvimento nacional; 
participação da universidade no desenvolvimento nacional; preparação do 
universitário para o exercício consciente da cidadania, com fundamento nos 
princípios que aprimoram o caráter e asseguram a prevalência dos valores 
espirituais e morais (NOGUEIRA, 2005, p.25).  
 

A autora se refere à extensão desenvolvida na década de 1970, por meio de: “[...] 

a palavra retroalimentação- melhor absorvida pela censura – em substituição à 

palavra comunicação associada às concepções de Paulo Freire” (NOGUEIRA, 2005, 

p. 27). Essa afirmação mostra um conceito de extensão camuflado por necessidade de 

sobrevivência diante da repressão. Em 1985, com o novo quadro de forças no país, a 

extensão passa ser entendida como articuladora do ensino e da pesquisa, vinculando-se 

à transformação da sociedade. Na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da educação), o Art. 

43, que trata da educação superior, item VI, se refere à extensão da seguinte maneira: 

“[...] promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 
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conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição”.  

Buarque (1994), por meio do trabalho “A aventura da universidade”, discute a 

universidade no período (1985-1989). Esse autor infere sobre a crise universitária como 

crise de linguagem, conceitos e velhas definições. Esse autor sugere que o papel da 

universidade deve ser de redefinir o seu próprio conceito, novas idéias do mundo e 

escrever um dicionário com essas novas palavras em torno desse tema. Dentre essas 

palavras, o autor concebe a extensão da seguinte maneira: “É apenas um método para 

ensino e pesquisa. Não deveria ser uma categoria especial. Mas, pelo desprezo com que 

professores e alunos tratam a extensão, foi necessário fazer dela um tipo especial de 

atividade acadêmica” (BUARQUE, 1994, p.190).  

Nogueira (2005) revela que na década de 1980, surgiu o conceito de extensão, 

apresentado pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão, em 1987, que diz:  

[...] a extensão é o 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. A Extensão é uma via de 
mão-dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que 
encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de um 
conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, docentes e discentes 
trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido 
àquele conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes 
sistematizados, acadêmico e popular, terá como conseqüências a produção do 
conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, a 
democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da 
comunidade na atuação da Universidade. Além de instrumentalizadora deste 
processo dialético de teoria/prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar 
que favorece a visão integrada do social (NOGUEIRA, 2005, p. 66) 

 
Essa autora destaca a importância do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras e o considera responsável por fortalecer as 

instituições universitárias, com a participação e a aprovação de setores públicos e da 

sociedade civil, em processo de discussão e consolidação de um conceito de extensão, 

emissão de documentos básicos conceituais, implantação de um sistema de 

classificação, sistematização e registro das ações de extensão, definição de instrumentos 

básicos de avaliação da extensão, realização de eventos de divulgação da extensão e das 

metodologias apropriadas para sua execução, enquanto dimensão acadêmica.    

   De acordo com Nogueira (2005), a extensão realizada hoje, nas universidades 

públicas brasileiras, segue, basicamente, as diretrizes emanadas do Fórum Nacional de 

Pró-Reitores de Extensão, ainda em construção, sendo direcionadas ações para atender 

às demandas mais urgentes da maioria da população. Essas demandas chegam à 

universidade, por meio das comunidades, setores organizados da sociedade civil e 



48 
 

 

órgãos das administrações públicas, das esferas federal, estadual e municipal. Cumpre 

ressaltar que os Pró-Reitores de Extensão da Unimontes participam, frequentemente 

desse Fórum. O Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras se voltou para a articulação e a definição de políticas acadêmicas de 

extensão, baseando-se no Plano Nacional de Extensão Universitária (1999), 

reivindicando uma maior centralidade e a extensão universitária como instrumento de 

política social efetiva e menos assistencialista.  

A interação da Universidade com a Sociedade, com as comunidades externas em 

suas mais diferentes formas de organização, estabelece uma troca de saberes, acadêmico 

e popular, que terá como consequência a produção do conhecimento, resultante do 

confronto com a realidade nacional, a democratização do conhecimento acadêmico e a 

participação efetiva da comunidade, na atuação da universidade. Uma das missões 

estratégicas da educação superior no projeto de desenvolvimento cultural, econômico e 

social do país, é promover uma profunda relação com a sociedade, valorizando a 

extensão como instância de mediação entre as Instituições de Educação Superior e a 

sociedade.  

As investigações de Torres (2003) sobre extensão universitária brasileira 

revelam a existência de uma comunalidade, na literatura corrente, relativa a estudos que 

vinculam a extensão à relação universidade-sociedade, mas desprovidos de vínculos de 

especificidade e de delimitação dessa vinculação. O seu estudo evidencia, ainda, que 

não ocorre, na práxis, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, além de 

não haver clareza conceitual sobre a extensão universitária. O autor propõe que a 

extensão universitária se constitua enquanto política pública que necessita de 

financiamento, de participação da sociedade, na sua elaboração. Esse autor admite que, 

na práxis, a extensão desenvolvida nas universidades públicas brasileiras, é uma 

atividade pontual, monodisciplinar, em que não ocorre a troca de saberes científico e 

popular. O autor destaca a necessidade de elaboração de uma política de extensão para 

as universidades públicas brasileiras, que inclua a sua forma de operacionalização, a 

participação da sociedade e o financiamento. A FIG. 3 mostra a estrutura da extensão 

universitária atual, praticada no Brasil. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4- Extensão Universitária no Brasil 
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Nota-se, na gênese da extensão universitária brasileira, uma dependência de 

modelos externos, principalmente no modelo de extensão norte-americano, sob 

perspectivas de universidade popular, de prestação de serviços e assistencialismo. Essas 

perspectivas passaram a ser questionadas nas últimas décadas, em busca de efetiva 

reforma universitária e atuação da universidade junto à comunidade, com maior 

participação crítica e inserção nos problemas regionais. Dessa abordagem de articulação 

entre as universidades, emergiu o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX), cuja premissa se voltou para busca 

de juntura entre as universidades públicas brasileiras e a procura de instrumentos de 

maior inserção entre a universidade e a sociedade.  

 

2.3 Criação e evolução da Universidade Estadual de Montes Claros e seu 
Programa de Extensão   
 

Após analisar os modelos de universidade e a sua relação com as formulações de 

extensão universitária nas universidades públicas brasileiras, analisam-se os 

pressupostos sobre a formação e a expansão das universidades em Minas Gerais, dentre 

elas, a estruturação e a expansão da Universidade Estadual de Montes Claros. Em 

seguida, o desenvolvimento da extensão nessa instituição, que, diante das dificuldades 

em obter informações, optou-se pelo recorte temporal, das primeiras experiências na 

FUNM, em 1977, até as atividades de extensão universitária UNIMONTES, em 2007.  

 

2.3.1 Breve histórico das universidades em Minas Gerais e a criação Unimontes    
 

De acordo com o Relatório 2007 da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), em Minas Gerais, a primeira instituição de nível superior – data do século 

XIX, a Escola de Farmácia, de Ouro Preto – em 1839. Em 1875, é criada a Escola de 

Minas e, em 1892, já no período republicano, a antiga capital do Estado ganha também 

a Faculdade de Direito. Em 1898, com a mudança da capital, a Faculdade de Direito é 

transferida para Belo Horizonte. No século XX, em 1907, criou-se a Escola Livre de 

Odontologia e, quatro anos mais tarde, a Faculdade de Medicina e a Escola de 

Engenharia. Em 1911, surge o curso de Farmácia, anexo à Escola Livre de Odontologia. 

Para Cunha (1980), a Escola de Minas, de Ouro Preto, criada em 1875, foi 

erigida, segundo a imagem da escola francesa, sem levar em conta as características 

regionais. A Escola de Minas Gerais, de Ouro Preto esteve ligada estreitamente, por 

décadas, à Escola de Minas, ao museu e à Academia de Ciências de Paris. Para essas 
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instituições, enviava coleções geológicas e delas recebia professores, livros e técnicas 

pedagógicas.  

A criação de uma universidade no Estado já fazia parte do projeto político dos 

Inconfidentes. A idéia, porém, só veio a concretizar-se em 1927, com a fundação da 

Universidade de Minas Gerais (UMG), instituição privada, subsidiada pelo Estado, 

surgida a partir da união das quatro escolas de nível superior então existentes em Belo 

Horizonte: de Direito, Medicina, Engenharia e Odontologia. A UMG permaneceu na 

esfera estadual até 1949, quando foi federalizada. Ainda na década de 1940, foi 

incorporada ao patrimônio territorial da Universidade uma extensa área, na região da 

Pampulha, para a construção da Cidade Universitária. Os primeiros prédios erguidos 

onde é hoje o campus Pampulha foi o do Instituto de Mecânica (atual Colégio Técnico) 

e o da Reitoria. O campus só começou a ser efetivamente ocupado pela comunidade 

universitária nos anos 60, com o início da construção dos prédios que hoje abrigam a 

maioria das unidades acadêmicas. O nome atual - Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) - só foi adotado em 1965. A UFMG se torna a primeira instituição de ensino 

superior que se expande e federaliza, em Minas Gerais.  

Esse processo de criação se iniciou a partir de condições e de possibilidades que 

reivindicavam a criação do ensino superior no Norte de Minas. 

Essa iniciativa possibilita apresentar elementos importantes da criação da 

Fundação Norte-Mineira de Ensino Superior em Montes Claros, que, mais tarde, é 

reconhecida como UNIMONTES (Universidade Estadual de Montes Claros). Essa 

Fundação surgiu com vinculo interligado às determinações de instituição, da UFMG, 

que eram empreendidas por toda região de Minas Gerais.  

A Lei 2.615, de 24 de Maio de 1962, foi responsável pela criação da primeira 

Universidade4 no Norte de Minas. Trata-se da Universidade Norte-Mineira, 

posteriormente, Fundação Norte-Mineira (FUNM), integrada por institutos e por 

faculdades. A consolidação da FUNM foi responsável pela base deliberativa de Lei, que 

edificou bases para novas iniciativas para criar uma Universidade em Montes Claros. 

Essas iniciativas se firmaram, por meio de doações e da articulação da comunidade 

local. Transformada em Fundação Norte-Mineira de Ensino Superior, a princípio se 

estabeleceu a Faculdade de Filosofia e as discussões para a Faculdade de Direito. A 

                                                 
4Nas atas de 1965 a 1974, consta: Universidade Norte Mineira de Ensino Superior. Na Ata de 02 de Abril 
de 1974,  Ata 55ª, corrigiu-se esse equívoco, pois percebeu-se que não possuía as funções obrigatórias de 
uma Universidade. Assim, sob a Resolução nº. 17/74, mudou-se o nome para Fundação Norte Mineira de 
Ensino Superior. Disponível no acervo UNIMONTES em: N.A: C.07/FUNM/DE/A/000.010.  ET: TX/ 
EP03 (15)/ CP60/ PC61/ XX/ FD.000.992.  
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fundação teve a sua gênese voltada para as faculdades. Esses cursos criados, 

posteriormente, possibilitaram a criação da universidade. A instituição era mantida pelas 

mensalidades que eram cobradas dos alunos.   

Desde a sua instituição a FUNM esteve inserida na comunidade através do 
ensino, pesquisa e extensão promovendo seminários, publicações, eventos 
culturais, etc. Esteve também inserida nos problemas sociais do país através 
de participação em projetos, como o Projeto Rondon em 1977 (CALEIRO; 
PEREIRA, 2002, p. 27).  

 
A FAFIL ficou conhecida, a princípio, por “Faculdade das meninas”. Os 

primeiros cursos levaram em consideração a necessidade do corpo docente da região. 

Após a aprovação da Câmara de Ensino Superior do Conselho Federal de Educação, foi 

aprovado o regimento em 1963, que criou os primeiros cursos da FAFIL: 

Letras/Francês, Geografia, História e Pedagogia. Em 1964, foram reconhecidos pelo 

Conselho Federal de Educação os cursos de Pedagogia, Letras, História e Geografia. 

Em 1971, a FAFIL foi reconhecida e seus cursos, homologados. Em 1968, foram 

criados novos cursos: Matemática, Filosofia e Ciências Sociais.  

A Faculdade de Direito do Norte de Minas (FADIR) tem origem em 1962, a 

partir da Lei que criara a Fundação Universidade Norte-mineira criada e mantida pela 

FUNM.  

A Faculdade de Medicina do Norte de Minas FAMED surgiu, em 1972 mediante 

situação precária da saúde da população norte-mineira, das disparidades econômicas 

que implicavam nas condições de saúde da população. Buscava-se melhorar esse 

quadro, com a formação de médicos para atender à população carente. Esse panorama 

culminou na transferência da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais para a 

FUNM, ou seja, o Hospital Clemente de Faria se torna Hospital Universitário, para 

serviços de atendimento à população norte-mineira.  

Em 24 de maio de 1962, por meio do Deputado Cícero Dumont, foi criada a 

Universidade Norte de Minas5. Posteriormente, criou-se a Fundação Norte-Mineira -

FUNM, que era formada por institutos de pesquisa e de ensino e por faculdades, as 

quais ministravam os cursos de graduação e de pós-graduação. Posteriormente, foi 

transformada em Fundação Norte-Mineira de Ensino Superior, oficializando as suas 

atividades no dia 15 de dezembro de 1964.  

As reivindicações de um ensino superior público no Norte de Minas trouxeram 

iniciativas que, na década de 1980, se destacam pela estadualização do ensino superior 

                                                 
5  Lei 2.615 de 24, de Maio de 1962. 
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no Norte de Minas, diante do contexto de ações políticas, após o termino do regime 

militar em 1985 e da Constituição Mineira, de 1989.  

Em 21 de setembro de 1989, a FUNM foi transformada em Universidade 

Estadual de Montes Claros, UNIMONTES6. De 1990 a 1994, foi um período de 

construção do projeto de transformações das faculdades isoladas em universidade. Esse 

desenvolvimento, a partir da década de 1990, se afirma. Os cursos passam a ser 

reagrupados por área do conhecimento, em cinco Centros: Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde(CCBS), Centro de Ciências Sociais Aplicadas ( CCSA), Centro 

de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET) e Centro de Ensino Médio e Fundamental 

(CEMF ).  

No ano de 2000, a universidade se consolida financeiramente, com a gratuidade 

do ensino.  

 

TABELA 3 

Evolução do número de cursos regulares na FUNM/UNIMONTES, no período de 1962 
a 2007 

Ano Número de Cursos 
1962/88 13 
1994 13 
1998 21 
1999 21 
2000 25 
2001 33 
2002 33 
2003 - 
2004 55 
2005 58 
2006 57 
2007 52 

Fonte: Relatórios de Atividades UNIMONTES diversos anos-Relatório Gestão, 2004-2005- 2006-2007  
 
 

A TAB. 3 apresenta a evolução dos cursos regulares da Unimontes, onde se 

percebem dois momentos de grande expansão dos cursos de graduação. O primeiro, 

logo após a transformação da FUNM para UNIMONTES; o segundo, após 1999, em 

que a Unimontes passa a oferecer de 25 para 33 cursos. Nos últimos anos, os cursos da 

Unimontes se apresentam discretamente em queda, se forem comparados os números de 

                                                 
6 Por meio do artigo 82, parágrafo 3º da Constituição do Estado de Minas Gerais. O ato oficial de criação 
da universidade ocorreu no dia nove de março de 1990, sob a forma do decreto-lei nº 30.971, aprovado 
em 16 de Agosto de 1990, em âmbito federal. Deu-se a institucionalização efetiva da Universidade 
Estadual de Montes Claros, pela Lei Federal n.° 5.540/68, em 12 de Abril de 1994, reconhecida em 21 de 
Julho de1994, pela portaria n.°1.116. Pelo CEE e pelo MEC, reconhecida por meio da Lei n.°11.517/94. 
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2006 em relação a 2007. Isso porque, naquele momento, a Universidade oferecia uma 

série de cursos “emergenciais”, em várias cidades do estado de Minas Gerais. Na 

atualidade, segundo Mesonorte (2007), a Unimontes é considerada a maior universidade 

da mesorregião, referência de ensino superior na região e possui uma grande área de 

extensão, devido aos vários campus e núcleos instalados em inúmeras cidades do 

estado, efetivando o processo de interiorização desse grau de ensino. Essa distribuição 

se apresenta no Norte, Noroeste de Minas e nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. As 

áreas citadas perfazem quase 30% do total do estado mineiro, abrangendo, 

aproximadamente, uma clientela de dois milhões de habitantes, em 336 municípios.  

 

QUADRO 3 

Área de abrangência da Unimontes, Campus e Núcleos  

Campus Núcleos 

Almenara, Brasília de Minas, Espinosa, Januária, 
Paracatu, Pirapora, São Francisco, Salinas, Unaí.  

Águas Formosas, Arinos, Bocaiúva, 
Buritis,Capelinha, Carlos Chagas, Coração de 
Jesus, Corinto, Formosas, Guanhães, Itambacuri, 
Itamarandiba, João Pinheiro, Joaíma, Manga, 
Medina, Mato Verde, Monte Azul, Novo Cruzeiro, 
Pedfra Azul, Pompeu, Resplendor, Porteirinha, 
São João do Paraíso, São João da Ponte, Sete 
Lagoas, Serro, Taiobeiras, Tarumirim, Três 
Marias, Várzea da Palma e Varzelândia.   

Fonte: (MESONORTE, 2007) 

 

O QUADRO 3 revela que a Unimontes está presente em grande parte da região 

mineira. No Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e o Mucuri.   
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TABELA 4 

Série histórica de matrículas nos cursos oferecidos pela FUNM/UNIMONTES no 
âmbito de Graduação e Pós-Graduação (1964 a 2007) 

Ano Cursos de Graduação 
Regulares 

Outros Cursos 
de Ensino 
Superior 

Pós-Graduação 
Latu Sensu Total* 

1964 125 - - 125 
1965 174 - - 174 
1966 254 - - 254 
1967 311 - - 311 
1968 442 - - 442 
1969 586 - - 586 
1970 713 - - 713 
1971 799 - - 799 
1972 1.096 - - 1.096 
1973 1.329 - - 1.329 
1974 1.612 - - 1.612 
1975 1.757 - - 1.757 
1976 1.939 - - 1.939 
1977 1.956 - - 1.956 
1978 1.760 - - 1.760 
1979 1.795 - - 1.795 
1980 1.963 - - 1.963 
1981 1.959 - - 1.959 
1982 2.115 - - 2.115 
1983 2.231 - - 2.231 
1984 2.234 - - 2.234 
1985 2.224 - - 2.224 
1986 2.297 - - 2.297 
1987 2.368 - - 2.368 
1988 2.365 - - 2.365 
1989 2.311 - - 2.311 
1990 2.304 - - 2.304 
1991 2.355 - - 2.355 
1992 2.559 - - 2.559 
1993 2.626 - - 2.626 
1994 2.699 - - 2.699 
1995 2.875 - - 2.875 
1996 3.160 - - 3.160 
1997 4.055 373 187 4.615 
1998 4.041 372 421 4.834 
1999 4.464 368 844 4.931 
2000 4.607 5919 959 11.485 
2001 5.088 6100 912 12.100 
2002 - - - - 
2003 - - - - 
2004 6.938 12.104 876 19.818 
2005 7.157 5.509 525 13.191 
2006 7.810 7.736 470 16.016 
2007 7.581 6.309 731 14.621 

 

Fonte: Relatórios de Atividades UNIMONTES, diversos anos (1964- 2001). 
Notas: * Os números referem-se somente a alunos do curso superior, isto é, não incluem os cursos 
técnicos profissionalizantes da Universidade. Os números de 2002 e 2003 não estão disponíveis nos 
relatórios utilizados.  
Os números de 2004 a 2007, sobre a Pós-Graduação, se referem a Lato sensu e a Stricto sensu. 
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A TAB. 4 mostra a evolução do corpo discente da Unimontes, em seus cursos de 

graduação regulares, Pós-Graduação latu sensu e em cursos de ensino superior, como 

Sequenciais, Emergenciais e outros. A coluna do quadro 02 mostra o total de alunos 

matriculados a cada ano. O grande aumento de matrículas, a partir de 2000, deve-se aos 

cursos de formação de professores – Normal Superior, cursos emergenciais, cursos 

sequenciais e pós-graduação latu-sensu e Stricto sensu. Em 2007, nota-se um 

decréscimo nas matrículas nos cursos da Unimontes. 

De acordo com o Relatório de Gestão (2004-2005), os Centros da Unimontes se 

apresentam em cursos regulares e modulares. Destacam-se em número: o primeiro, com 

71 cursos e o segundo, com 58 e, com menos expressividade, encontram-se 08 cursos 

técnicos e 06 cursos emergenciais e 06 sequenciais. Destaca-se o CCH (Centro de 

Ciências Humanas), que oferece o maior número de cursos regulares e modulares, 

totalizando 96 cursos. 

Essas abordagens se fizeram necessárias à medida que mostram a concepção de 

evolução das universidades brasileiras, que revela uma formação tardia, a partir do 

século XIX, fragmentada, que permanece sob influência externa até os dias atuais. A 

formação da Universidade em Minas Gerais se apresentou, a partir do século XIX, com 

disparidades regionais, polarização de alguns cursos em algumas regiões e 

fragmentação de diversos cursos, com reduzida capacidade de vagas em diversas 

regiões e uma situação da oferta de ensino superior gratuito desfavorável de tendência 

na distribuição desigual de oportunidades de vagas.  

A partir dessas bases estruturais, observa-se que a Universidade Estadual de 

Montes Claros segue moldes da universidade nacional, a princípio com formação para 

atender aos interesses econômicos e políticos, inserção inicial na categoria paga, 

fragmentação em faculdades, dificuldade em disponibilizar vagas e dependência externa 

de financiamentos e de parcerias.  

A seguir, apresenta-se a extensão universitária da FUNM, desde a sua criação, 

especialmente no período de 1977 à década de 1990 e, após transformada em 

Universidade Estadual de Montes Claros (1994), de meados de 1990 a 2007, mediante 

documentos e informações disponibilizadas nos relatórios anuais de Gestão da 

Unimontes. 
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2.3.2 Políticas e ações de extensão na FUNM/ UNIMONTES de 1962 a 2007 
 

Analisa-se a extensão da FUNM e da UNIMONTES, à medida que a extensão 

vem sendo desenvolvida, desde a sua criação em 1962, ainda denominada de Fundação 

Norte Mineira de Ensino Superior. A forma dessa extensão se modificou ao longo do 

tempo, conforme as transformações vivenciadas pela instituição, por diversos motivos, 

de ordem técnica, política e econômica. O objeto desse estudo não pressupõe uma 

investigação pormenorizada da FUNM e, por isso, produziu-se uma breve 

caracterização da extensão na FUNM e se ateve à extensão da UNIMONTES. Essa 

discussão é interessante, porque o processo de transição de Fundação para universidade 

se deu de forma dinâmica. Em curto espaço de tempo, a instituição passou por uma série 

de adequações e mudanças estruturais no tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, por meio da 

estruturação e consolidação das Pró-Reitorias, especialmente a implantação da pesquisa, 

pós-graduação e incentivo à titulação do corpo docente. Após um período de 

desenvolvimento de Pós-Graduação stricto sensu interinstitucional, de 2003 a 2007, a 

Unimontes implantou cinco programas de mestrado próprios e vários em fase de 

planejamento.  

A princípio, analisaram-se as prerrogativas de extensão, expressas no Estatuto da 

Universidade Norte-Mineira, que se estrutura por meio da FUNM. Posteriormente, 

investigou-se a extensão da Unimontes e a partir dessa reflexão, analisaram-se as 

tipologias dos programas e dos projetos de extensão, sob as prerrogativas institucionais, 

por meio dos Regimentos de 1991 e 1990; as formas de atuação, a participação da 

Unimontes no Projeto Rondon e a sua relação com o FORPROEX.   

Embora criada em 1962, o desenvolvimento de atividades de extensão como 

prática acadêmica só se apresenta mais efetivamente a partir de 1977. Em função disso, 

analisou-se a extensão a partir dessa data. 

Em 1977, a extensão se encontrava sob as normas da Diretoria de Planejamento 

Acadêmico e Administrativo (DIPLAAD). As políticas de atividades de extensão 

tinham por objetivo fundamental a integração universidade-comunidade. Assim, nesse 

período, criou-se o Conselho de Extensão (CONEX), que programou as atividades de 

extensão para o ano de 1977. A extensão estava relacionada a atendimento comunitário, 

e os executores, nas diferentes especialidades culturais e científicas, eram: funcionários, 

professores, técnicos de nível superior e universitários da FUNM. O Quadro 3 apresenta 

as atividades de extensão, desenvolvidas pela FUNM, em 1977.  
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QUADRO 4 

Atividades de extensão - FUNM-1977  

Atividades Áreas  

Fazer levantamento de recursos naturais  Geo-Ciências  

Treinamento de recursos humanos  Educação  

Capacitar agricultores  Geo-Ciências / Economia  

Prestar serviços na área trabalhista  Jurídicos/ Administração/ Economia   

Prevenção Sanitária / primeiros socorros  Saúde  

Fonte: Adaptado- DDI- UNIMONTES (Documento- N.A: C.07/FUNM/DG/DA/000.827- E.T: TX/EP03 
(13) /CPC49/XX/FD000 827) 

 

Por meio do QUADRO 4, identifica-se que a extensão se configura como 

levantamento de recursos naturais, treinamento de recursos humanos, capacitação de 

agricultores, prestação de serviços na área trabalhista e prevenção sanitária/ primeiros 

socorros. Percebe-se que havia uma atuação interdepartamental, nas atividades de Geo-

Ciências / Economia e Jurídicos/ Administração/ Economia. Verifica-se que as 

informações acerca da Extensão em 1977 estão concentradas em áreas, não há uma 

preocupação, por parte da FUNM, em classificar as atividades desenvolvidas em 

categorias, nem em quantificar, ou registrar o número de participantes dessas atividades, 

o público atendido, a sua caracterização e a região atendida. Percebe-se que havia uma 

atuação interdisciplinar entre algumas áreas no desenvolvimento das atividades. É 

importante destacar que as atividades desenvolvidas estavam relacionadas a áreas afins. 

Sobre os executores das atividades, nota-se que havia a participação de professores, 

funcionários, técnicos e universitários. 

Na década de 1970, segundo a Ata da oitava reunião ordinária do Conselho da 

Fundação Norte Mineira de Ensino - Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras do 

Norte de Minas (FUNM- FAFIL), para o aluno participar de atividades de extensão da 

Fundação deveria efetuar o pagamento de uma taxa. Infere-se que a extensão era 

destinada a alunos da graduação, como uma complementação do ensino.   

Em setembro de 1981, consta, na Ata da sétima reunião ordinária da FUNM- 

FAFIL, que os cursos de extensão e de aperfeiçoamento objetivavam gerar recursos 

para a faculdade e para os professores. A preocupação primeira é com a comunidade 

acadêmica, não com a comunidade extramuros. Nesse contexto, discutiu-se a criação do 

Centro de Aperfeiçoamento e Extensão, com a sigla CAPEX, que, mesmo antes da sua 

aprovação, já havia promovido um curso, coordenado pelo Departamento de Letras. O 
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CAPEX serviria para a promoção de cursos pagos, com a finalidade principal de 

produzir recursos para a faculdade. Em dezembro desse mesmo ano, durante reunião 

ordinária do colegiado, foi criado o CAPEX, responsável pela promoção desses cursos 

de aperfeiçoamento e de extensão. A princípio, o CAPEX estava sob a coordenação dos 

chefes dos departamentos. Esse Centro foi criado e regulamentado pelo Conselho 

Departamental, por meio da Resolução nº 03/81. A renda dos cursos seria depositada 

em conta específica, movimentada pelo Diretor e secretária da faculdade; distribuída 

para a faculdade e o Departamento responsável e para o planejamento de despesas com 

os professores. Não havia preocupação, explícita nos documentos, de atendimento às 

demandas da sociedade.  

Nesse mesmo ano, no mês de Outubro, o CAPEX promoveu um curso sobre a 

cultura popular (Departamento de Letras), que rendeu recursos financeiros à Fundação. 

Estava prevista para o Departamento de Educação a realização de curso de preparação 

para professores, para o concurso de professores primários, que deveria propiciar 

recursos financeiros ao departamento e a faculdade.  

Em maio de 1982, durante reunião extraordinária do conselho Departamental da 

FAFIL, houve a sinalização de que haveria recurso estadual para a FUNM. O Conselho 

de Extensão solicitou a realização de Jornada Cultural para o mês de agosto, cujo tema 

central seria área rural. A verba teria sido cedida pelo Estado.  

Em 1983, na seção IV do Artigo 63 do Regimento da Fundação Norte Mineira 

de Ensino, estabeleceu-se que “os cursos não definidos como graduação, 

aperfeiçoamento ou especialização, [deveriam obedecer] aos planos específicos, 

aprovados pelo Conselho Departamental, dirigindo-se particularmente, como processo 

de Extensão à comunidade municipal e a região”. Em dezembro de 1984, deveria se 

iniciar a construção de novo prédio, onde seriam criados os serviços de extensão: ajuda 

de custo a diversos professores para participação em cursos, simpósios, encontros, 

dentre outros.  
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QUADRO 5 

Relação das atividades de Extensão realizadas em 1985 - Fundação Norte Mineira de Ensino (FUNM)-Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras do Norte de Minas (FAFIL) 

Atividades 
promovidas 

Co-
promoção 

Nº de 
participantes 

Tema Departamento Qualificação 

 
 
 
 
 
Ciclos de 
Estudos 
 
 
Palestras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPES 
UFMG 
UFMG 
UFMG 
12ª DRE 
12ª DRE 
 
Embaixada 
da França 
ANPUH 
UFMG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 • Pós-Graduação a nível de especialização  
• Preservação da memória histórico cultural 
• História do teatro  
• Curso de Geometria  
• Curso de Geometria plana 
• O Ensino da matemática no 1º grau 
• Literatura Francesa e a metodologia Francesa 
• A Reforma Agrária no Brasil 
• Seminário Integrado, mesa redonda Método 

Montessori  
• ‘’Métodos de Experiências’’ criadoras 
• Processo Fônico  
• Doenças sexualmente transmissíveis 
• O Aborto 
• O papel da mulher na sociedade 
• A Educação 
• Renovação da prática Educativa através da ação 

colegiada 
• Respeito a vida  
• Leitura no 1º grau 
• Assuntos gerais na área de Educação 
• Ciclo Básico 
• Legislação específica referente a função da 

Supervisão escolar 
• História de Montes Claros 
• Debate sobre a Educação no Brasil 
• Amplo Debate sobre a importância político-social 

da Educação Básica 
• Relações humanas na escola/família/comunidade 

Ciências 
exatas 
 
Ciências 
humanas 
 
Letras 
 
Letras 
 
Ciências 
Exatas 
II 
II 
 
Letras 
Ciências 
humanas  
 
Geo-ciências 
 
 
Educação 
II 
 
II 
 
 
Ciências 
Exatas 
 

Participação Superior 
 
Alunos, professores curso de História, 
Ciências Sociais 
 
Professores 1º e 2º graus 
 
Alunos Curso Letras, História 
 
 
Alunos curso ciências 
II 
II 
Professores alunos Letras 
 
Professores alunos curso história, ciências 
Sociais e Geografia 
II 
Alunos FAFIL curso de Pedagogia 
Alunos da FAFIL curso de Pedagogia 
II 
 
 
II 
 
Alunos curso de Ciências  
 
Alunos professores diversos cursos 
 
Alunos curso de Pedagogia 
II 
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Palestras 
 
 
Seminários 
 
Viagem de  
 
Estudo  
 
Jornada 
Cultural 
 
Convênio 
 
 
Dramatização 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UFMG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UFMG 

• Estatuto do magistério 
• Supervisão à nível de 5ª a 8ª s[erie e do 2º grau 
• II- Semana de Preservação do Meio Ambiente 
1- A depredação do Cerrado de Montes Claros 
2- A recuperação do solo através das curvas de nível 
3- Importância da psicultura para o equilíbrio 

ecológico 
• Visita ao Horto Florestal e Cerrado Montes 

Clarense 
• Viagem a Belém do Pará com um dia de 

permanência em Salvador Maceió Recife 
Fortaleza 
Objetivo: pesquisa do quadro natural humano 
sócio econômico, cultura e turismo 

• Montes Claros, terra e gente das Gerais  
 Com a FAMED/ FUNM para estágio  alunas da 
FAFIL no Ambulatório médico da FAMED.  

• Dramatização da poesia de Fernando Pessoa, pelo 
cinqüentenário de sua morte. 

• III COMPOR-Concurso de poesias dos alunos da 
FAFIL em comemoração 21º aniversário da 
Faculdade  

• Torneio Esportivo, diversas modalidades 
 
 

Diversos 
 
Educação 
 
Educação 
 
Educação 
 
Educação 
 
 
Educação 
II 
 
II 
 
II 
 
II 
 
II 
 
Geociências 
 
 
Geociências 
 
 
Letras 
 
Letras  

 
II 
 
 
Participantes do projeto de Assistência 
pedagógica às escolas de 1º grau 
 
 
Alunos curso de Pedagogia 
II 
 
II 
 
 
Alunos professores curso Geografia 
 
 
Alunos professores e egressos do curso 
de Geografia 
 
 
Alunos curso Letras 
 
 
Alunos FAFIL 

Fonte: Acervo- DDI- UNIMONTES: ANEXO VII- Abril de1986- N.A: C.07/FUNM/DG/DA/000.981-E.T:TXEPO3(16)/CP66/PC72/XX/FD.001.3 



62 
 

 
 

Por meio do QUADRO 5, verifica-se que a extensão da FAFIL, em 1985, era 

constituída das seguintes atividades: ciclos de estudos, palestras, seminários, viagens de 

estudo, jornadas culturais, convênios e dramatizações. Infere-se que a FAFIL vinculava 

extensão a eventos, a atividades descontínuas. A FAFIL, em 1985, não desenvolveu 

projetos e nem programas contínuos. Não houve preocupação em quantificar as 

atividades desenvolvidas, consideradas extensão, nem os participantes dessas 

atividades. Aparecem apenas 34 participantes, porém não é possível identificar em qual 

atividade houve essa participação. Parece haver uma desordem conceitual, quando 

classifica como de extensão as seguintes atividades: palestras e convênio, que não são 

consideradas de extensão pelo FORPROEX. As atividades especialização e estágio são 

típicas de ensino, entretanto foram categorizadas como de extensão pela FUNM. 

Quanto à promoção, a maioria das atividades de extensão oferecidas interessa 

mais à comunidade acadêmica (alunos graduandos, alunos pós-graduandos e docentes). 

Os departamentos que mais coordenaram as atividades de extensão foram Educação e 

Letras, respectivamente. A maior parte dos beneficiários das atividades de extensão foi 

composta por alunos graduandos da FAFIL, seguida de professores e de alunos de pós-

graduação. A extensão, nesse período, configura-se, portanto, como complementação do 

ensino.              

Algumas hipóteses podem ser levantadas em relação à pouca participação. 

Primeiro, a orientação política da Fundação que prioriza esse público, com capacitação 

de professores entre outros. Segundo, a oferta orientada pela demanda de alunos que a 

Fundação possuía nesse período. O estudo mais aprofundado desses determinantes seria 

relevante, contudo extrapola os objetivos propostos deste trabalho.  

As atividades de Extensão no ano 1986 atendiam aos anseios de formação de 

profissionais para as indústrias do Norte de Minas, entre elas: Biobrás, Nestlé, Vallée 

Nordeste e MATSULFUR.  Nesse sentido, a extensão na Fundação Norte-Mineira de 

Ensino se desenvolvia por meio de atividades, como: semanas culturais, simpósios, 

palestras, conferências, mesas redondas e fóruns de debates. Para tanto, recrutava 

personalidades dos campos empresarial, técnico científico e político. Mais uma vez, a 

FUNM vinculava a extensão a eventos.  

Destaca-se o ano de 1987, por emergirem, na ocasião, discussões sobre a 

implantação da extensão universitária no Norte de Minas. Para tanto, houve reunião, 

com a participação de representantes da FUNM, da AMAMS, representantes da 

Universidade de Viçosa, da Alemanha e representantes do setor de Apoio pedagógico e 
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do Projeto de assistência pedagógica às escolas de 1º grau da rede municipal da zona 

rural. Por meio dessa reunião, pretendeu-se levantar os problemas dos municípios pelos 

seus prefeitos e as propostas de solução. Vislumbrou-se a elaboração de um projeto, 

para verificar disponibilidade de alunos e de professores para desenvolver os trabalhos.  

Em 1988, durante a reunião ordinária dos Departamentos de Ciências Sociais, 

História e Educação, relatou-se que o curso de Extensão “Introdução ao pensamento de 

classe” (Projeto de Assistência Pedagógica às escolas de 1º grau) foi aprovado pelo 

MEC, com verba federal para atendimento à zona rural. Esse projeto foi desenvolvido 

em conjunto com a Delegacia Regional de Ensino e a Secretaria Municipal de 

Educação. Vale ressaltar que, de 1987 a 1989, segundo Oliveira (1990), por meio da 

Faculdade de Administração e Finanças, desenvolveu-se o projeto Programa 

Operacional de Integração Comunidade Escola (POICE). A perspectiva era integrar o 

ensino à pesquisa e à extensão. Dentre os objetivos, estava o de integrar o acadêmico à 

realidade regional e viabilizar acompanhamento, sob a forma de estágio, mediante bolsa 

de estudos. Essa experiência se desenvolveu em Montes Claros, em Grão Mogol, em 

Botumirim e em Cristália. Para o desenvolvimento das atividades, contavam com 

convênios com órgãos federais, municipais e com a Sociedade Alemã de Cooperação 

Técnica (GTZ).  

Destaca-se o convênio GTZ, que se baseou inicialmente em diagnóstico da 

região, demandas e formação de associações comunitárias. Em seguida, houve maior 

estruturação. A sociedade alemã doou um veículo Toyota para ser utilizado pela equipe 

do POICE nos trabalhos de campo, quando a FADEC se prontificou a contra-partida de 

atuar com atividades extensionistas no município de Botumirim por dois anos. Na 

ocasião, eram viabilizadas atividades técnicas, cursos e treinamento a grupos 

comunitários. Trata-se de um período em que o governo do Estado, Newton Cardoso, 

atrelava a liberação de recursos para desenvolvimento de atividades produtivas às 

associações comunitárias. Foi um momento de efervescência do movimento 

associativista, porém de cima para baixo, o que pode ser notado pelo número de 

associações que se formaram nesse período e não permaneceram. Oliveira (1990), ao 

concluir a sua análise da extensão, nesse período, considerou alguns entraves. Dentre 

eles, a não abrangência de envolvimento da comunidade/academia e outras unidades de 

ensino, a falta de intercâmbio entre a pesquisa, o ensino e a extensão. A autora 

considerou que a extensão se desenvolvia sob formas assistencialistas e que necessitava 
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estabelecer uma política de extensão abrangente, que envolvesse a faculdade e os 

universitários, de modo a contribuir para o desenvolvimento regional.            

Observa-se que as atividades de extensão, no período, eram voltadas para a 

comunidade acadêmica, por meio da promoção de cursos, de treinamentos e de 

capacitação de professores e alunos, em geral. A participação da comunidade era pouco 

expressiva. Além disso, as atividades de extensão objetivavam, principalmente, o 

levantamento de recursos. O foco era voltado para o público interno. Em relação aos 

projetos na área rural, os prefeitos se encarregavam de levantar os problemas dos 

municípios e as propostas de solução. As atividades se caracterizavam mais no sentido 

assistencialista. Nesse sentido, nota-se que houve tentativas inovadoras, no caso do 

POICE. Contudo, de acordo com Oliveira (1999), não atendiam às concepções 

propriamente ditas de extensão, principalmente, em relação à integração ensino, 

pesquisa e extensão. Após breve caracterização da extensão da FUNM, passa-se às 

concepções de extensão desenvolvidas após a institucionalização da Unimontes. 

O QUADRO 6 apresenta as atividades de extensão FUNM/UNIMONTES 

desenvolvidas no ano de 19907, por faculdades antes e durante a transformação da 

instituição em Autarquia.  

                                                 
7 O Quadro 6 mostra atividades de Extensão no período de transição da Fundação Norte mineira (FUNM) 
para Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES). De acordo com Relatório de atividades, 
em 1990, a Diretoria Adjunta de Ensino, Pesquisa e Extensão (DAEPE) foi responsável pela constituição 
do grupo de trabalho para a implementação do projeto de Extensão da Universidade Estadual de Montes 
Claros UNIMONTES que no período possuía a condição de Autarquia autorizada pelo dec.31-840, de 24-
09-90.  
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QUADRO 6 

Atividades de Extensão FUNM/UNIMONTES- 1990 

Faculdade Atividades – antes da transição Responsável Faculdade Atividade- após Autarquia Responsável 
FAFIL Participação em cursos de outras 

instituições 
Promoção - PUC-MG PREPES FADEC Visitas FADEC/Coordenação do Curso de 

Administração 
FADEC/CCA 

FAMED Participação em cursos de outras 
instituições 
Curso de Especialização 

PUC-MG/PREPES FAFIL Trabalhos realizados por Alunos 
do Curso de Ciências 1º grau 
Trabalhos de Campo 
Visitas, excursões e viagens de 
Estudos 
Trabalhos realizados por Alunos 
do Curso de História 
Trabalho de Campo visita à gruta 
Maquiné, (Núcleo UFMG Montes 
Claros- Trabalho de Campo 
Climatologia)  

Departamento de Ciências biológicas 
Promoção Departamento História 
Departamento Geo-Ciências 
Departamento História 
Departamento Geo-Ciências 
 

FACEART 
FADEC 

Cursos promovidos 
Reciclagem- Arte Educação  

2ª série-Educação Artística  
FADREC/Treinamento 
FADEC/UFMG 

FACEART Outras atividades 
Promoção de Shows artísticos 
Feira do Livro 

FACEART 
12º DRE/Diretaria de Ensino Pesquisa e 
Extensão UNIMONTES 
Academia Montesclarense de 
Letras/Sociedade Amigos da Cultura 
Departamento Música 
3º Comando Regional de policiamento -
Montes Claros 

FACEART Seminários, Conferências, Palestras, 
Encontros e outros  

Promoção Diretoria de Ensino, 
Pesquisa e Extensão 
Departamento Pedagógico 

FADEC Encontros FADEC/AMRH-NM 
FADEC/CCE 

FADEC Seminários 
Palestras 

CORECON 
2ª região SP 
ANGE/UFF-RJ 
FADEC/UNIMONTES 
Prefeitura de Montes Claros 
 

FAFIL Projetos 
Assistência pedagógica 
Reciclagem de professores de 1º e 
2º graus   
Orientação vocacional 
Outras Atividades 
Lançamento de Livro 
Semana de Meio Ambiente 
Exposição 
Congresso 

FUNM/FAFIL/12ª DRE e prefeitura 
Municipal de Montes Claros 
Coordenadoria de extensão FAFIL 
Departamento Geo-Ciências Extensão 
FAFIL 
12º DRE 
DCE/DAS/UNIMONTES 
UFMG/ANPUH/Departamento História 
FUNM/ASES/Extensão/Departamento de 
Geo-Ciências 
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Encontro  
Curso de treinamentos em Arquivo 
e Documentação, realizado B.H-
participação Secretaria Educação e 
Prefeitura de BH- participação de 
alunos e professores do Curso de 
História 

Prefeitura Municipal –Direção Extensão/ 
Departamento Geo-Ciências  
Prefeitura de Belo 
Horizonte/Departamento História 

FADIR Simpósios 11ª sub-Seção da Ordem dos 
Advogados do Brasil 
MG/FADIR 

   

FAFIL Seminários, Congressos, Palestras, 
Encontros e outros 
Mesa Redonda 
Palestras 

Extensão/Departamento de 
Ciências Sociais, Diretoria de 
Ensino, Pesquisa e 
Extensão/FAFIL  
Departamento Geo-
Ciências/Extensão e D.A.FAFIL  
Departamento Métodos e técnicas 
Educacionais 
Departamento Educação  
CTPCV 
Departamento Geo-Ciências 
Departamento de História 
Departamento Educação 
Departamento Filosofia 
Departamento Letras 
Direção/Extensão Ciências 
Sociais 

   

FAMED Palestras 
Simpósio 

Diretoria Ensino, Pesquisa e 
Extensão, FAMED/FUNM 
FAMED/ABEM 

   

Fonte: Acervo- DDI- UNIMONTES: 1990. N.A: C.07/FUNM/DG/DA/000.981-E.T:TXEPO3(16)/CP66/PC72/XX/FD. 
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 O QUADRO 6 ilustra algumas das atividades de extensão FUNM/UNIMONTES 

em 1990, via faculdades, sob a responsabilidade de diversos setores, cursos, 

departamentos, órgãos públicos e privados, dentre outros. A maioria das atividades de 

extensão se refere a eventos e a cursos. Esses resultados corroboram os estudos de 

Torres (2003). Essas atividades eram promovidas pela Diretoria de Ensino, Pesquisa e 

Extensão e estavam sob a responsabilidade dos departamentos.   

Ao comparar o QUADRO 6 das Atividades de Extensão FUNM/UNIMONTES 

1990, com o QUADRO 4 das Atividades de extensão - FUNM-1977, percebem-se 

semelhanças, como: a impossibilidade de identificar as características sociais dos 

envolvidos nos atendimentos, como essas atividades foram desenvolvidas e a sua 

duração. Essa afirmação se aproxima das análises sobre a extensão brasileira, de Torres 

(2003), que infere: “Parece haver uma preocupação maior em identificar quem realiza 

a extensão, e não quem a recebe”. É importante ressaltar que há pouca especificidade 

nos tipos de atividades desenvolvidas e nos executores. Falta detalhamento sobre as 

formas de execução das ações, os tipos de cursos, os seminários, as palestras, os 

objetivos, a carga horária e o público atendido.  

No decorrer da década de 1990, as atividades de extensão continuaram a ser 

desenvolvidas pelos mesmos atores.  

No ano de 1994, a FUNM é transformada em Unimontes e reconhecida como 

universidade. Isso contribuiu para diversas mudanças organizacionais que colaboraram 

para modificar e intensificar as ações de extensão.  

A Pró-Reitoria de Extensão foi criada em 1994, sob a Legislação8 da Unimontes. 

Nesse sentido, a Pró-Reitoria de Extensão foi composta em três coordenadorias: a 

primeira, Coordenadoria de Extensão Comunitária; a segunda, Coordenadoria de 

Esportes, Lazer e Cultura e a Coordenadoria de Apoio ao Estudante. Ao longo da 

história, teve 6 Pró-Reitores de Extensão. A professora Marina Ribeiro Queiroz esteve 

em duas gestões.  

 

 

 

 

                                                 

8
 Legislação da Unimontes - Lei 11.517 de 13/07/1994- Capítulo- III- da estrutura da universidade 
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QUADRO 7 

Relação de Pró-Reitores da Unimontes de 1994 a 2009 

Período Pró-Reitor de Extensão Reitor 

1994-1996  Maria de Lurdes Ribeiro Paixão José Geraldo de Freitas Drumond 

1996- 2000 Marina Ribeiro Queiroz José Geraldo de Freitas Drumond 

2000 Mércio Coelho Antunes José Geraldo de Freitas Drumond 

2001 Itagiba de Castro Filho José Geraldo de Freitas Drumond 

2002-2006 Geraldo Antônio dos Reis Paulo César Gonçalves de Almeida 

2006-2009 Marina Ribeiro Queiroz Paulo César Gonçalves de Almeida 

Fonte: Relatórios de gestão e Pró-reitoria de Extensão (Unimontes, 1994-2009)  

 

A Pró-Reitora de Extensão (2009), professora Marina Ribeiro Queiroz, ao ser 

entrevistada, apresenta o conceito de extensão da seguinte maneira: “Levar o 

conhecimento da universidade e trazer da comunidade o conhecimento para dentro da 

Universidade. Testar o conhecimento produzido na universidade junto à comunidade”. 

 Em entrevista o Professor Geraldo Antônio dos Reis, Pró-Reitor de Extensão 

Unimontes 2002/2006, afirma que o conceito de extensão: “[...] deve ser atividade que 

coloca à disposição da comunidade as competências dos conhecimentos produzidos 

dentro da universidade, orientada pelas diretrizes emanadas do Plano Nacional de 

Extensão. Prestação de serviços e disponibilizar para a comunidade as competências 

que ela produz”. 

A partir dessas abordagens, nota-se que a extensão Unimontes, na visão dos Pró-

Reitores, se apresenta como instrumento de interação entre a comunidade e a 

universidade, que possibilite a troca de conhecimentos teóricos e práticos.  

Segundo o Catálogo - Extensão Unimontes (2001), a definição de extensão 

universitária na Unimontes é “[...] um processo educativo de conotação cultural, 

artística e científica que promove a integração da universidade com a sociedade, 

através de atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas no âmbito da academia”. 

 As suas ações devem ser utilizadas por meio de programas, projetos, cursos, 

evento, prestação de serviços, publicação e produção. O programa é definido como um 

conjunto de projetos de caráter orgânico- institucional, com clareza de diretrizes e 

voltados para um objetivo comum. O projeto é um conjunto de ações processuais, 

contínuas de caráter educativo, social, cultural, científico e tecnológico. Por curso, 
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entende-se um conjunto articulado de ações pedagógicas de caráter teórico e/ou prático, 

assim caracterizadas como tendo mais de 8 horas/aula e podem ser de iniciação, de 

atualização, treinamento profissional. até o limite de 180 horas. Evento: ação de 

interesse técnico, social, científico, esportivo e artístico, como por exemplo: palestras, 

seminários, jornadas, encontros. Prestação de serviços: realização de trabalho oferecido 

ou contratado por terceiros, incluindo assistência médico- odontológica, de 

enfermagem, jurídica, consultorias, assessorias, curadorias. Publicação e produção: 

referem-se à elaboração de produtos acadêmicos que instrumentalizam ou que são 

resultantes das ações de ensino, de pesquisa e de extensão, tais como: livros, apostilas, 

jornais, teses, manuais, “folders”, entre outros. 

Em 1997, por exemplo, por meio do Programa de Capacitação de Professores 

(PROCAP), houve a capacitação de 690 facilitadores, em 114 municípios. Foram 

acertados contratos com a Secretaria de Estado da Educação, convênios com a 

Secretaria de Estado da Cultura, viabilizando 25 cursos, por meio do Projeto “Oficina 

da Cultura”, com 800 alunos, em diversos municípios norte-mineiros. Foi celebrado 

convênio com o Ministério da Saúde, em 21 municípios das regiões Norte de Minas, 

Vale Jequitinhonha e Vale do Mucuri.  

O objetivo era levar ensinamentos sobre a saúde, por meio da arte. Cerca de 30 

mil pessoas foram envolvidas nesse processo. Por meio de parceria com o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), foram iniciados Cursos de Administração 

de propriedades em regime de economia familiar. A “Universidade e a Terceira Idade” 

visava à integração do idoso na comunidade. Nas áreas de assentamento, houve o 

Programa de capacitação para agentes populares de saúde, que previu atendimento a 

pessoas em cinco municípios norte-mineiros. No intuito de integração com a 

comunidade, destacam-se, nesse período, o Grupo Banzé - Grupo Instrumental 

Unimúsica e o Coral Universitário. As empresas Juniores e o Serviço de Assistência 

Jurídica (SAJ) ampliam as suas instalações e viabilizaram mais de 4 mil atendimentos a 

pessoas carentes.  

Nota-se que, a partir da transformação da Fundação Norte-Mineira em 

Universidade Estadual de Montes Claros, houve um aumento significativo, no número 

de atividades de extensão. A extensão apresentou perspectivas de atender ao público 

interno da Instituição, por meio de atividades, como capacitação de professores, agentes 

de saúde e cursos. Porém percebe-se a extensão, a partir desse período, com maior 
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integração com a comunidade. Talvez pelo aumento do número de cursos ofertados, 

projetos e atividades que despontavam naquele período.  

Nesse sentido, apresentam-se, no QUADRO 6, atividades que se desenvolviam 

durante o momento de transição da FUNM para Unimontes. 

Constata-se, por meio do QUADRO 6, que eventos e projetos foram as 

principais atividades de extensão desenvolvidas em 1990, pela Unimontes. A FAFIL 

aparece como a faculdade que mais ofereceu atividades de extensão à sociedade, nesse 

ano, seguida da FACEART. No relatório de 1990, não há registros sobre atividades de 

extensão desenvolvidas pela FADIR. Grande parte das atividades desenvolvidas foi de 

responsabilidade de apenas um departamento. Verificou-se que, em algumas atividades, 

houve interação com outras instituições.  
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QUADRO 8  

Programas, projetos e outras atividades de extensão 1998-2002- UNIMONTES 

Programas  • Universidade Solidária Nacional e Regional/Governo 
Federal 

• Capacitação de professores PROCAP Secretaria de 
Estado da educação/Banco Mundial/Superintendências 
Regionais de Ensino /MG; 

• Saneamento de Água e Esgoto de Minas Gerais 
PROSANEAR COPASA/Caixa Econômica Federal 
CEF 

Projetos • Água na escola e Alfabetização de jovens e 
adultos/Agência de Desenvolvimento do Nordeste- 
ADENE/Secretaria de Estado do planejamento 
SEPLAN/MG; 

• Giramundo/Ministério da Industria e Comércio 
• Cantoria pela vida, Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento PNUD/UNICEF; 
• Comunicação e conhecimento VALLÉ/Sociedade 

Rural/Federação da Indústrias FIEMG/CRDI, 
Associação Comercial, Industrial e de Serviços de 
Montes Claros ACI, TV Grande Minas; 

• Unicirco- Universidade Livre do Circo/ Instituto São 
Francisco de Assis/Secretaria de Estado de Turismo; 

• Festival Grande Sertão- A Arte e a Cultura do Norte de 
Minas-Lei de Incentivo à Cultura do Estado de Minas 
Gerais e do Ministério da Cultura / Conservatório de 
Música Lorenzo Fernandez/ Fundação Cultural Marina 
Lorenzo Fernandez; 

• Capacitação de Recursos Humanos/Secretaria de Estado 
do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do 
Adolescente SETASCAD/PEQ/ 

Fundo de Amparo ao trabalhador- FAT. 
Outras atividades • Fóruns de Desenvolvimento Integrado do Vale 

Jequitinhonha e do Mucuri/Ministério da Integração 
Regional. 

• Pró-Ciências Banco Mundial; 
• Fórum de Desenvolvimento Integrado do Norte de 

Minas/TV Grande Minas/ Associação Comercial, 
Industrial e de Serviços de Montes Claros ACI; 

• Salão Nacional de Humor de Montes Claros; 
 

Fonte: Balanço de Gestão-1998-2002- DDI-UNIMONTES  

 

O QUADRO 8 revela que os programas estavam sob a responsabilidade de 

diversos setores federais, estaduais, municiais e privados. Estavam voltados para o 

treinamento de professores e para a assistência de saneamento na cidade de Montes 

Claros. Os projetos, com incentivos público e privado, se desenvolveram em maior 

número em relação aos programas. Os projetos se dedicavam à capacitação de recursos 

humanos e tinham perspectivas voltadas para a educação, a cultura, o esporte e o lazer. 

Denominavam-se de “Outras atividades” as ações caracterizadas como Salão de humor 
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e Fóruns de desenvolvimento, integrados à região. Verifica-se a impossibilidade de 

identificar a duração e os objetivos dos programas, dos projetos e das atividades 

apresentadas nesse QUADRO. O público alvo, nos aspectos de capacitação de recursos 

humanos e alfabetização, era formado por professores e por alunos.  

Além dos dados apresentados no QUADRO 8, o Balanço de Gestão-1998-2002 

–UNIMONTES destaca que, nesse período, houve ações de extensão em diversos 

setores. As atividades de extensão consideradas mais significativas foram: Apoio ao 

Estudante, Cultura, Direitos Humanos, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 

Trabalho (cursos FAT), Comunicação Social, Desenvolvimento tecnológico, Educação, 

Saúde, Prestação de Serviços (EJU, SAJ; e laboratórios).  

Os dados mostraram que, embora tenham ocorrido oscilações, houve um 

crescimento no número de ações desenvolvidas no período. Considerando apenas os 

anos de 1998 e 2002, houve crescimento da ordem de 175%; de 1998 a 2002, com 29 

ações, para 80 ações. Esse crescimento pode estar relacionado ao crescimento da 

importância das ações de extensão na instituição. As ações de extensão 1998-2002 

apresentaram um aumento significativo nos anos 2001/2002, na maioria das áreas 

apresentadas, exceto nos itens: Comunicação Social, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento sustentável e Trabalho (Cursos FAT), que apresentam queda em 

2002. Nota-se que as ações referentes à Prestação de Serviços (EJU, SAJ, e 

laboratórios) permanecem inalteradas de 1998 a 2002. Ressalta-se, em 2001, um grande 

número de ações no item educação, que sofreu queda de 80%, em relação ao ano de 

2002.  

Apesar da imprecisão quantitativa dos relatórios, observa-se, por meio das ações 

dispostas no QUADRO 8, que o total das atividades de extensão se apresenta em 

crescimento de 1998 para 1999, de aproximadamente 65%; um acréscimo de 79% de 

2000 para 2001 e queda de 67%, de 2001 para 2002. Há, em 2001, um maior 

desempenho das ações de extensão, com um total de 134, um aumento significativo em 

relação a 2000, que contava com 48 ações. Em 2002, há um declínio considerável das 

ações de extensão, que em 2001 é de 134 e em 2002, passa para 80 ações. Cumpre 

ressaltar que se trata de modificações quantitativas. Os dados dos documentos não 

permitem uma avaliação qualitativa das ações de extensão.  

Em relação ao público atendido, o QUADRO 8 deixa explícito o atendimento a 

alunos, por meio do primeiro item, Apoio ao estudante. Não é possível identificar o 

público atendido, por meio das demais atividades apresentadas. O Balanço de Gestão -
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1998-2002, no tocante à extensão universitária, destaca o Apoio ao Estudante, por meio 

de Banco de moradia, Programa de Apoio psicológico e Operacional (PAPO), 

Unicalourada, Showmontes, Balcão de Estágios, Programa Estudantil de prestação de 

serviço, Griffe UNIMONTES e Restaurante Universitário. Essas atividades 

direcionadas a dar suporte às atividades específicas do acadêmico, segundo o 

FORPROEX, são típicas de ensino. Isso evidencia a desordem conceitual da extensão 

Unimontes.     

Outras informações, expressas no Balanço de Gestão 1998-2002, mostram que a 

presença na comunidade, se estabeleceu por ações como a participação no Programa de 

Desenvolvimento do Turismo PRODETUR, nos polos Caminhos do Norte, Vale do 

Jequitinhonha e Eixo São Francisco; Participação nos trabalhos da Agência das Águas 

ANA, na Bacia do Rio Verde Grande; Capacitação de professores PROCAP, com 22 

mil professores, em 56 municípios nos polos de Montes Claros, de Pirapora, de 

Januária, de Diamantina e de Teófilo Otoni; Capacitação de Jovens e Adultos com 

2.200 pessoas de 19 municípios do Norte de Minas; Incentivo à cultura e as artes; 

Universidade Solidária Regional e Nacional, nos municípios de Cristália e Grão-Mogol 

no Norte de Minas Gerais e em outros estados como Ceará, Piauí, Bahia e Rio Grande 

do Norte, envolvendo 70 alunos; Apoio aos Departamentos na realização de Cursos, 

Palestras, Seminários e Jornadas; Cursos via Internet (Projeto UNIMONTES Virtual) e 

Programa Alfabetização Solidária, em 1998, no Norte de Minas (São João do Paraíso) e 

em 5 cidades do Ceará, com um público estimado de 2 mil pessoas; em 2002, em 29 

municípios de sete estados, com a participação de 18 mil jovens e adultos.    

Nesse sentido, de 1998 a 2002, a extensão universitária UNIMONTES atuou de 

diversas formas, por meio de cursos de Alfabetização, capacitação de professores, entre 

outros, a mais de 35 mil pessoas. Esse desempenho foi responsável pela escolha dessa 

instituição entre as cinco instituições brasileiras convidadas pela Coordenação Nacional 

do Alfabetização Solidária a atuar no Timor Leste, no segundo semestre de 2001.  

O item compromisso com a comunidade se apresentou, por meio do Hospital 

Universitário Clemente de Faria HUCF, via prestação de serviços à comunidade, na área 

de saúde mantida pelo (SUS), que atende ao Norte de Minas, ao Vale do Jequitinhonha, 

ao Vale do Mucuri e ao Sul da Bahia. Nesse sentido, possuía unidade ambulatorial e 

clínica odontológica, com aproximadamente 15 mil procedimentos anuais. A 

manutenção de aulas práticas e projetos de pesquisa permitiram a assistência a 16.727 
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pessoas, em 1998 e 77.667, em 2001, com 6.491 internações, em 1998 e 7.047 

internações, em 2001.  

 Após apresentação desses dados, notam-se pistas no Catálogo de extensão 2001 

que permitem levantar hipóteses para a compreensão de aspectos que podem ter 

contribuído para o crescimento da extensão, nesse período de 1998 a 2002, e seu 

interesse em relação ao compromisso com a comunidade. Essas hipóteses estão ligadas 

às ampliações das ações da universidade, por meio de expansão de abrangência nos 

municípios mineiros. 

 Os dados acima demonstram tal assertiva, pois há um acréscimo nos projetos e 

nos programas, como os projetos que prestam serviços na área da saúde, que apresentam 

números elevados de procedimentos à população; a educação, que oferece cursos a 

diversos municípios e até mesmo no exterior e outras atividades que se inserem junto à 

comunidade, por meio de palestras, de cursos, de fóruns, dentre outros.    
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TABELA 5 

 Extensão Universitária- Atendimentos  
Prestação de serviços- Saúde e Assistência Jurídica -1996-2007  
Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 2003 2004 2005 2006 2007 

Hospital Universitário/ 
Policlínica/ Atendimento 
externo/ Internações/ Partos/ 
Cirurgias geral e 
ginecológica 

18.902 23.578 27.155 20.800 31.284 91.563 70.412 - 310.55

7 

304.167 349.013 381.665 

Assistência Jurídica* 3.954 4.145 4.145 6.600 5.692 6.819 5.214 - - 1000 1.337 6.505 

Total 22.856 27723 31.300 27.400 36.976 98.382 75.626 *- - 305.167 350.350 397.942 

Fonte: Relatório de Atividades – DDI-UNIMONTES-1997 e do Balanço de Gestão -1998 a 2008-DDI- UNIMONTES.  
Notas: *Dados até Outubro de 2002 
*Em 2007, com total de 3.253 ações ajuizadas.  
*Não se localizaram os dados de 2003.  
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A TAB. 5 refere-se à extensão universitária, classificada como prestação de 

serviço. Nota-se que os serviços de saúde, divididos em atendimentos no Hospital 

Universitário e Policlínica, se destacam quantitativamente em relação à Assistência 

Jurídica. Destaca-se que, de modo geral, o total de atendimentos em prestação de 

serviços de 1996 para 2007, obteve acréscimo em atendimentos de aproximadamente 33 

vezes.   

Além dos números expressos nessa TAB. 5, o Balanço de Gestão- 1998- 2002, 

destaca que a extensão expandiu as suas ações, houve maior aproximação com a 

comunidade, por meio da presença em vários municípios, outros estados e junto a 

diferentes setores da sociedade, em sintonia com outras instituições, por meio do Fórum 

de Pró- Reitores das Universidades Públicas Brasileiras, assegurando a uniformidade 

das ações, a troca de experiências. Esse documento acrescenta que, nesse período, 

estava em andamento a implementação da Rede Nacional de Extensão RENEX e do 

Sistema de Avaliação da Extensão SIEX. Foram firmados acordos com o poder público, 

instituições públicas sem fins lucrativos, para a realização de ações comunitárias, de 

projetos e de parcerias. 

Nota-se uma oscilação ano a ano, nos dados da TAB.5. Há um número maior de 

atendimentos na área da saúde, em relação à assistência jurídica. Destaca-se um 

aumento significativo nos números de atendimentos em 2001. Não é possível identificar 

as características sociais dos envolvidos nos atendimentos, como foram desenvolvidos 

esses serviços, o seu objetivo e a sua duração.  

Também são consideradas, no Balanço de Gestão 1998-2002, como parte 

integrante de extensão universitária, as atividades da Divisão de Pesquisa e 

Documentação Regional, ou seja: cuidar da preservação da memória da Universidade e 

do Norte de Minas, organizar e guardar documentos antigos, jornais e fotografias; a 

Rádio UNIMONTES, frequência 101,1FM e a TV UNIMONTES, que possui protocolo 

de intenções já assinado com a Fundação TV Minas.    

Segundo Relatório de Gestão 2003 a 2007, as atividades de extensão, no 

período, são referentes a projetos, a programas, a cursos e a eventos. De modo geral, 

houve um aumento significativo na maioria das ações de extensão, no período. Em 

2003, com um público beneficiado próximo de 54.596, e em 2007, com 349.197, em 

atendimentos. Nesse sentido, houve um crescimento quantitativo na extensão 

Unimontes, pois, segundo a Professora Marina Ribeiro Queiroz: “[...] a avaliação da 

extensão universitária quanto à sua relevância qualitativa institucional é determinada 
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pela quantidade de público atendido”. Nesse sentido, ela considera relevante a atuação 

da Unimontes, levando em consideração, também, o número de multiplicadores 

produzidos, a partir do desenvolvimento das atividades.   

Para essa verificação, considera-se o número do público atendido e o número da 

população total da cidade de Montes Claros, que se aproxima de 330 mil habitantes, em 

2004, 350 mil, em 2005 e 360 mil, em 2007, de acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE); a abrangência de atuação da Unimontes em 

aproximadamente 300 municípios na região Norte de Minas e a sua ordem financeira, 

que, segundo Relatório de Gestão (2004- 2005), em 2003, a sua receita se aproximava 

de 50 milhões; em 2007, se aproxima de 90 milhões. Nota-se um aumento significativo 

de um ano para outro, de quase o dobro da receita. Assim, é possível afirmar que, a 

partir do crescimento em investimentos financeiros e a expansão de área de abrangência 

da Unimontes, de modo geral, houve um acréscimo significativo, no total de atividades 

de extensão desenvolvidas na Unimontes de 2003 a 2007.  

 
 

2.4 Institucionalização e normatização da Extensão Unimontes  

 

O Estatuto9 da Unimontes de 1990 define as prerrogativas sobre a Extensão na 

Unimontes. Essas prerrogativas estabelecem que o Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão será composto por: Reitor, Vice-Reitor, Coordenador de Ensino, Coordenador 

de Pesquisa, Coordenador de Extensão; que compete ao conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão a responsabilidade de fixar normas complementares ao Regimento Geral sobre 

a aplicação do fundo especial de pesquisa e extensão e julgar os recursos das decisões 

dos colegiados de cursos e outros colegiados sobre matéria de ensino, de pesquisa e de 

extensão.     

Observa-se que a forma de organização da extensão segue as normas 

estabelecidas para a universidade, por meio de Estatuto, que estabelece um coordenador 

                                                 
9 Jornal Minas Gerais: é possível afirmar que a Fundação Universidade Norte-Mineira se orientava por 
meio de Estatuto, que seguia as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, via artigos 21, & 1º e 86 da Lei 
Federal 4-024, de 26 de Dezembro de 1961 e as suas alterações. Publicação do dia 25 de setembro de 
1990, traz Decreto da criação da Universidade Estadual de Montes Claros, no artigo 19 nº 31840, de 24 
de Setembro de 1990, que apresenta novo Estatuto e define as prerrogativas sobre a Extensão. Disponível 
no Acervo DDI- UNIMONTES. 
 



78 
 

 
 

de Extensão responsável, que deverá propor normas e julgar as atividades que iriam ser 

desenvolvidas. 

No Regimento10 Geral da UNIMONTES, de maio de 1991, primeiro Regimento 

Geral UNIMONTES, evidencia-se a finalidade da extensão na formação do homem 

como ser livre e participativo, numa sociedade justa e democrática. Os objetivos se 

voltavam para promover o desenvolvimento de todas as formas de conhecimento, por 

meio do ensino, da pesquisa e da extensão; capacitar profissionais e servir de 

instrumento de promoção, de desenvolvimento cultural, social e econômico no âmbito 

regional e nacional. Nesse sentido, a extensão se mostrava enquanto formação e 

capacitação de profissionais, desenvolvimento cultural, social e econômico.   

A Unimontes, por meio do Regimento Geral 1991, concebe a extensão como 

processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma 

indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e sociedade, 

através da prática do conhecimento e divulgação científica. A finalidade era estabelecer 

relações de reciprocidade entre a Universidade e o seu meio, oferecendo à sociedade 

conhecimentos e técnicas sistematizadas e recebendo informações e demanda para a 

realimentação do ensino e da pesquisa. As atividades de extensão seriam executadas 

pelos departamentos, sob a coordenação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Competia a esse órgão estabelecer normas deliberativas sobre os trabalhos pertinentes à 

extensão. Seria desenvolvida sob a forma de cursos, de serviços e de outras atividades 

no cumprimento de programas específicos. Seria oferecida ao público em geral, com o 

propósito de divulgar conhecimento e técnicas de trabalho, podendo desenvolver-se no 

âmbito universitário ou não, de acordo com o seu conteúdo e com os objetivos 

propostos em cada caso. As formas de atendimento seriam: consultas, orientação e 

assistência, elaboração e orientação de projetos em matéria científica, educacional, 

artístico, cultural e esportiva, bem como participação em iniciativa de qualquer desses 

setores.  

Os cursos, serviços de extensão e outras atividades seriam planejados e 

executados por iniciativa da universidade ou por solicitação da comunidade.  As formas 

de atividades relativas à extensão seriam realizadas mediante um conjunto de medidas, 

traduzido em programas e projetos e sob a coordenação da Coordenadoria de Ensino. Os 

programas de extensão poderiam ser remunerados ou não, conforme seus fins 

                                                 
10Regimento Geral de 1991: disponível em N.A: C.07. FUM/DE/DA/000.117-
E.T:TX/EP02(07)/CP05/PC05/PC05/XX/ FD.000.117-DDI-UNIMONTES 
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específicos, características e destinatários imediatos. Nota-se, nesse documento, a 

estrutura institucional e a sua relação com o desenvolvimento da extensão universitária. 

Essa é considerada complementação do ensino, capacitação profissional e prestadora de 

serviços à comunidade. 

Nessa perspectiva, verifica-se que o artigo que trata da finalidade da Unimontes 

estabelece propósitos de participação democrática nas atividades de extensão entre 

sociedade e universidade. Nos Objetivos, estabelece-se que a Universidade deva 

propiciar o desenvolvimento cultural, social e econômico, junto à comunidade local, em 

âmbito regional e nacional.  

O Regimento11 UNIMONTES 1999 serviu de parâmetro para a compreensão do 

desenvolvimento da extensão universitária nos últimos anos.  

O Regimento geral Unimontes, de dezembro de 1999, estabelece que a 

Universidade Estadual de Montes Claros é resultante da transformação da Fundação 

Norte-Mineira de Ensino Superior. Por meio dessas disposições, estabeleceu-se que essa 

instituição é uma entidade autárquica estadual de regime especial, com autonomia 

didático-científica, administrativa, financeira e disciplinar. Rege-se pelo presente 

Regimento Geral, por seu Estatuto.  

Esse documento se torna relevante para a compreensão das determinações que se 

aplicam à extensão universitária da Unimontes, que está sujeita a esse Regimento e as 

suas transformações. A finalidade da Unimontes, nesse documento, é a contribuição 

para a melhoria e a transformação da sociedade, para atender às aspirações e aos 

interesses da sua comunidade e promover o ensino, a pesquisa e a extensão, com 

eficácia e qualidade. Os objetivos expressos são, basicamente, os mesmos expressos no 

Regimento de 1991. 

O Regimento Geral de 1999, no Artigo 88 concebe extensão como “[...] o 

processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma 

indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e sociedade, 

através da prática do conhecimento e divulgação científica”.  

Essas considerações sobre a finalidade e os objetivos da Unimontes, expressas 

no seu Regimento, são importantes para a compreensão da extensão universitária que é 

desenvolvida nessa instituição. 

                                                 
11 Disponível em: www.unimontes.br 
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Os Regimentos apresentados forneceram suporte para a verificação da extensão 

da Unimontes e a sua articulação com as diretrizes a que a universidade está sujeita. 

Nesse sentido, observa-se que a finalidade da Universidade, no Regimento de 1999, se 

difere do Regimento de 1991, pois esse estabelece a formação do homem como ser livre 

e participativo, numa sociedade justa e democrática e o último, de 1999, abarcou uma 

maior integração na coletividade, por meio da contribuição para a melhoria e a 

transformação da sociedade, tendo como alvo atender às aspirações e aos interesses de 

sua comunidade e definiu essa inserção de promoção de eficácia e qualidade para o 

ensino, a pesquisa e a extensão.  

Os objetivos também são ampliados, à medida que implantaram-se, em outros 

municípios, fora de sua sede da Unimontes, cursos de Graduação, de Pós-Graduação, de 

Ensino Fundamental e Médio. Essa perspectiva incluiu a busca de uma atuação 

acadêmica mais crítica, ética e responsável, por incentivar a comunidade com 

mecanismos específicos: a cultura, o saber e o conhecimento regional, com o intuito de 

atender à demanda da sociedade, por serviços de saúde, de educação, de 

desenvolvimento social e econômico, sempre vinculados às atividades de ensino, de 

pesquisa e de extensão. 

Percebe-se que, apesar de mudanças de numeração dos artigos e incisos, 

comparando-se o Regimento, no tocante à Extensão Universitária de 1991, com o de 

1999, verificam-se discretas alterações, no que se refere às formas de atividades de 

extensão, realizadas sob a forma de programas e de projetos, sob a coordenação da 

Coordenadoria de Ensino e as atividades de extensão que passaram a ser coordenadas 

pela Pró-Reitoria de Extensão. No artigo 94 do Regimento de 1999, acrescentou-se a 

competência ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, de estabelecer as diretrizes 

básicas dos trabalhos pertinentes à extensão. 

Ressalta-se que, no Regimento de 1999, está definido que compete ao Hospital 

Universitário Clemente de Faria prestar serviços de atenção médica à sociedade, 

integrando-se ao Sistema Único de Saúde, servindo ao ensino e à pesquisa das Unidades 

Universitárias; oferecer cursos de Residência Médica e outros de especialização; atender 

aos servidores da Unimontes, e desenvolver projetos e programas, articulando-se com 

os demais serviços de saúde da comunidade, visando a oferecer à população 

atendimento médico integral. Observa-se que esse serviço é considerado, pelo 

Regimento Unimontes 1999, como instrumento para servir ao ensino e à pesquisa.  
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Segundo a Extensão Unimontes (2009), as atividades de extensão são divididas 

em oito áreas temáticas: (i) Comunicação, (ii) Cultura, (iii) Direitos Humanos, (iv) 

Educação, (v)  Meio Ambiente,  (vi) Saúde, (vii)  Tecnologia e (vii) Trabalho. Essas 

áreas envolvem cinco tipos de Ações de Extensão: Programas, Projetos, Cursos, 

Eventos, Prestação de Serviços, incluindo o atendimento médico-hospitalar, oferecido 

por meio do Hospital Universitário Clemente de Faria e do Ambulatório Doutor Hermes 

de Paula. Esses são considerados meios para oferecer serviços à sociedade e promover o 

intercâmbio de conhecimento entre o mundo acadêmico e a comunidade em que se 

insere.  

Nota-se que as atividades de extensão, no período, se diferem da perspectiva 

privada no período da FUNM, pois, a partir da institucionalização da Unimontes, a 

extensão se voltou para a comunidade acadêmica e pública em geral, por meio da 

promoção de cursos, de treinamentos e da capacitação de professores e de alunos, em 

geral, embora ainda seja uma fonte para arrecadação de recursos para a instituição.  

Em relação aos recursos gerados pela extensão Unimontes, no contexto atual, 

segundo a professora Marina Ribeiro Queiroz: “Os recursos são gerados para a 

universidade, por meio do financiamento de projetos que resultam em equipamentos, 

como computadores, data show e livros que são reinvestidos na universidade”.  

É possível afirmar que há linhas de atuação, expressas nos documentos da 

extensão Unimontes, que intentam se direcionar à prestação de serviços à comunidade, à 

capacitação profissional acadêmica e ao intercâmbio de conhecimento com a 

comunidade. 

Embora formalizado o tripé ensino, pesquisa e extensão, a extensão durante 

muito tempo, não passou de um instrumento de captação de recursos para as 

universidades, persistindo a imprecisão conceitual. As atividades de extensão 

materializaram-se em iniciativas socialmente descompromissadas, de caráter transitório 

e, na maioria das vezes, assistencialistas. 

Segundo Relatório de Atividades 1987/1988, da UnB, esse cenário, na 

Universidade de Brasília, é transformado a partir de 1985, quando houve redefinição de 

suas linhas de ação e criaram-se núcleos permanentes de extensão, em áreas periféricas 

de Brasília. Esses núcleos serviram de locais de discussões entre professores, alunos e 

população, convergindo, em 1987, para o apoio técnico e político.  

Observa-se que a visão assistencialista da extensão universitária se estabelece 

por meio de atividades transitórias, emergenciais. Na UnB, segundo o Relatório, tais 
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atividades perderam essa estrutura assistencialista, após a exigência de transformações e 

a criação de núcleos permanentes de extensão, com a participação popular, viabilizada 

por espaços de discussões entre professores e alunos. Vale ressaltar que Torres (2003) 

destaca que a tendência da extensão universitária da UnB segue trajetória centralizadora 

com o predomínio de atividades de extensão em atuações isoladas, desarticuladas e 

descontínuas.        

  A partir da descrição e da análise das atividades de extensão da Unimontes, 

expressa nos relatórios e nos documentos investigados, nota-se que as atividades de 

extensão na Unimontes apresentam atividades transitórias, emergenciais e outras 

atividades permanentes (projetos e programas).  

A partir desse contexto, será analisada a extensão de cunho assistencialista das 

universidades públicas brasileiras, em que o Projeto Rondon é o principal expoente e se 

reflete na Extensão Unimontes.  

 

2.5 A Unimontes e um dos Programas de Extensão de âmbito nacional  
 

De acordo com Gurgel (1986), o Projeto Rondon surgiu a partir da ideia de 

serviços de desenvolvimento, que tiveram origem na Inglaterra, com o surgimento do 

Voluntary Service Overseas, em 1958, tendo por finalidade a cooperação com as nações 

subdesenvolvidas do Terceiro Mundo. Esse autor destaca que, a partir daí, inúmeros 

serviços de mobilização aparecem em todo o mundo: Estados Unidos, em 1961, o Peace 

Corps- Corpo de Voluntários da Paz. Surgiram, posteriormente, experiências 

semelhantes em diversos outros países, como Àustria, Alemanha, Bélgica, França, 

Itália, Suécia e Suíça. 

Gurgel (1986) assevera que, em países da África, da Ásia e da América Latina, 

os programas desenvolvidos visavam a causas nacionalistas, que se traduziam em nível 

contestatório no meio estudantil, com críticas à universidade. Assim, emergia, no Brasil 

pós 1964, uma consciência política de transformação da sociedade em geral. Segundo 

esse autor, essas medidas foram originárias das medidas modernizadoras introduzidas 

pelos Estados Unidos, por meio de acordos já firmados anteriormente, que criaram um 

amplo sistema de intercâmbio e de fluxo de técnicos estrangeiros para o Brasil e a ida de 

brasileiros para conhecimento no campo da educação.  

Em conformidade com esse autor, acordos como MEC/USAID indicavam a 

integração de universidades para o desenvolvimento industrial do país e a articulação da 
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instituição de ensino com o seu meio. O autor evidencia a idéia norte- americana de 

campi avançados no Brasil como uma inserção em uma geopolítica desenvolvimentista 

de ideologia segurança/desenvolvimento de vertente, na proposta das universidades 

populares, que se disseminaram no Brasil a partir de 1938, se traduziram nas 

concepções idealistas das décadas de 1940 e de 1950, exprimindo-se por meio do 

Projeto Rondon, em 1967, dirigido, em sua maior parte por militares nacionalistas e 

denominado depois de operação Zero.  

Gurgel (1986) conclui que o Projeto Rondon se institucionalizou e se doutrinou 

por meio da integração nacional, da prestação de serviços às comunidades e do 

treinamento profissional. Os princípios básicos eram: o voluntariado, aproveitamento do 

tempo livre do estudante (especialmente no período de férias), rejeição da política 

partidária, aprendizado indireto, por meio de prestação de serviços e do conhecimento 

da realidade.  

Segundo MEC, o Projeto Rondon desenvolvido na atualidade, relançado pelo 

Governo Federal, em 2005, apresenta como principais concepções políticas: atender ao 

pleito dos estudantes universitários, que desejavam contribuir para a solução dos 

problemas sociais da população; finalidade de levar as Instituições de Ensino Superior e 

os seus estudantes àquelas regiões do Brasil menos favorecidas, dando-lhes a 

oportunidade de conhecerem essas realidades, socializarem os seus saberes e, na 

interação com as comunidades, elaborarem propostas e criarem soluções participativas, 

de modo a atenuar as deficiências estruturais locais, contribuir para o bem-estar dessas 

populações, e, simultaneamente, consolidar a formação dos universitários como 

cidadãos.  

Para o MEC, o Projeto Rondon é uma ação interministerial de Governo, 

coordenada pelo Ministério da Defesa, em estreita parceria com o Ministério da 

Educação, destinada a incorporar, de forma ativa, a contribuição do estudante 

universitário na redução das desigualdades sociais e regionais. Na primeira versão, de 

1967 a 1989, o projeto levou estudantes e professores de instituições de ensino superior 

a desenvolver trabalhos sociais nas regiões mais carentes do país. 

De acordo com o MEC, a reativação do Rondon foi proposta pela União 

Nacional dos Estudantes (UNE) ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em novembro 

de 2003. Uma das mudanças importantes, adotadas pelo governo federal, ao retomar o 

projeto em 2004, é que, na primeira fase de implantação, na década de 1960, o estudante 

fazia a inscrição e aguardava a seleção. Na nova fase, a inscrição fica a cargo das 
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instituições de ensino, que necessitam demonstrar excelência e qualidade acadêmicas 

para serem selecionadas. Os recursos são de responsabilidade dos governos, da 

iniciativa privada, do Governo do estado e de prefeituras. As ações a serem 

desenvolvidas se baseiam em Cidadania, Bem-estar, Desenvolvimento local sustentável 

e Gestão pública. 

A primeira informação da investigação acerca da participação da Unimontes no 

Projeto Rondon consta na Ata FAFIL, de 1º de outubro de 1977. De acordo com esse 

documento, o Projeto Rondon pretendia desenvolver seminários nessa instituição. Nesse 

mesmo intuito, na Quinta Reunião do Conselho Departamental de julho de 1978, o 

Projeto solicita à FUNM contrapartida financeira, por seminário promovido. Nessa 

reunião, os responsáveis pela instituição declaram que a Faculdade não possui 

condições financeiras de atender a essa solicitação. 

Em novembro de 1978, durante a oitava Reunião Ordinária do Conselho, foi 

proposta uma taxa, para cobrir despesas tidas com os diversos seminários promovidos 

pelo Projeto Rondon, ficando o aluno com direito de participar de qualquer atividade de 

extensão da FUNM.  

A partir de 1979, o Projeto Rondon já estava financiando os seminários. Os 

planejamentos para desenvolvimento desses seminários teriam que ser apresentados 

com quinze a vinte dias de antecedência e com o total de vinte participantes. 

Na ata da sexta reunião Ordinária da FAFIL da FUNM, de agosto de 1980, 

consta que a FUNM cedeu para o Projeto Rondon a sua casa, situada à Rua Gonçalves 

Figueira. Esperava-se, com isso, conseguir benefícios do Projeto como contrapartida.  

Segundo a Extensão Unimontes (2009), o Projeto Rondon se apresenta sob a 

Área temática Cultura, sob a coordenação da Coordenadoria de Extensão Comunitária. 

O objetivo é desenvolver, no estudante universitário, sentimento de responsabilidade 

social e patriotismo e conhecimento de aspectos particulares e da diversidade da 

realidade brasileira; contribuir para o diagnóstico de problemas e de necessidades das 

comunidades selecionadas. O público alvo a ser atendido pelo Projeto é a população dos 

municípios carentes brasileiros. Apresenta como coordenador o Ministério da Defesa, 

em parceria com a Unimontes e com a Pró-Reitoria de Extensão.  

De acordo com a Agência Minas (2008), a Unimontes participou do Projeto 

Rondon três vezes. Nas edições anteriores, a instituição atuou em três operações 

regionais nos municípios Virgem da Lapa e Senador Modestino, ambos no Vale do 

Jequitinhonha, e Capitão Enéas, no Norte de Minas. Em 2007, as ações foram em Baião, 
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município de aproximadamente 22 mil habitantes, a 300 quilômetros da capital paraense 

(Belém).  

Os universitários são responsáveis por uma série de ações instrutivas nas áreas 

de cidadania, bem-estar, desenvolvimento sustentável e gestão pública. Em 2008, os 

municípios atendidos foram: Brasília de Minas, Capitão Enéas, Japonvar, Luislândia, 

Mirabela, Patis, São João da Lagoa e São João do Pacuí, além de São João da Ponte. A 

equipe da Universidade Estadual de Montes Claros atuou nos municípios, juntamente 

com a Escola de Engenharia da Universidade de São Paulo (USP), de São Carlos.  

Em 2009, a UNIMONTES atuou no Projeto Rondon, em ações de extensão, no 

período de 23 de janeiro a 15 de fevereiro de 2009, na cidade de Alto Paraíso de Goiás.  

Segundo dados disponíveis na página da Unimontes, as ações desenvolvidas 

tiveram por objetivo capacitar agentes de saúde em saúde da família, saúde ambiental e 

doenças endêmicas locais; capacitar multiplicadores sobre saúde sexual e reprodutiva de 

adolescentes e de jovens e na prevenção do uso do álcool e drogas; e capacitar 

educadores para se tornarem multiplicadores para a alfabetização de adultos.  

Segundo o MEC, já foram contemplados pelo Projeto Rondon, na Operação 

Norte de Minas, os Municípios na área de Salinas: Berilo, Comercinho, Coronel Murta, 

Curral de Dentro, Fruta de Leite, Padre Carvalho e Santa Cruz de Salinas. Na área de 

Montes Claros: Brasília de Minas, Capitão Enéas, Japonvar, Mirabela, Patis, São 

Francisco, São João da Lagoa, São João da Ponte e São João do Pacuí. 

 A versão atual do Projeto Rondon conta com recurso governamental, governo do 

estado e prefeituras. Nesse cenário, a Unimontes age junto às ações desenvolvidas pelo 

projeto e apresenta os seus objetivos de atuação nas mesmas prerrogativas expressas 

pelo Projeto Rondon: perspectiva de estímulo à responsabilidade social, o conhecimento 

de aspectos particulares e o reconhecimento, por meio de diagnóstico de problemas e de 

necessidades das comunidades locais. De acordo com o ex-Pró-Reitor de Extensão, 

Prof. Geraldo Reis: “O Rondon segue cartilha rígida, pois as diretrizes são quase que 

totalmente definidas pelo Ministério da Defesa, oportunizando pouca participação das 

universidades e mesmo do Ministério da Educação na definição dessas diretrizes. Na 

atualidade, permanece assistencialista”.  

  A partir dessa afirmação, o Prof. Geraldo Reis destaca as atividades do projeto 

UNIMONTES Solidária. Ele acredita que se apresenta com maior relevância social, 

pois, apesar de semelhante ao Projeto Rondon, em relação ao deslocamento acadêmico 

para municípios carentes brasileiros, partiu de uma iniciativa da Unimontes. Atua no 
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Norte de Minas, no Vale Jequitinhonha e Mucuri. Conta com equipes maiores e mais 

diversificadas, alunos permanecem por mais tempo nos municípios do que o Projeto 

Rondon, há maior envolvimento da comunidade e dos acadêmicos. Há um retorno dos 

professores e dos alunos dessas atividades no município, para dar continuidade às ações 

de extensão.  

Apesar da experiência atual de oposição ao caráter assistencialista da extensão 

universitária, por parte de universidades como a UnB, é perceptível a atuação de 

programas e de projetos de extensão nas universidades públicas brasileiras que se 

reestruturam por meio da opção em participar do Projeto Rondon e que surgem (no caso 

da Unimontes, por meio do UNIMONTES Solidária) que se modificam e destacam 

quantitativa e qualitativamente em atendimento ao público e, principalmente, junto à 

comunidade, por meio de atividades sob perspectivas temporárias, que são classificadas 

como assistencialistas, contudo podem possuir condições para continuidade.  

 

2.6 A Unimontes e o Fórum de Pró-Reitores de Extensão  
 

Na perspectiva institucional, de acordo com a Extensão Unimontes (2009), as 

atividades de Extensão estão em consonância com as políticas discutidas e sugeridas 

pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras.  

Paula (2005) afirma que o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras se voltou para a articulação e a definição de políticas 

acadêmicas de extensão, baseando-se no Plano Nacional de Extensão Universitária. 

Esse órgão desempenha um papel importante e reivindica, para as atividades de 

Extensão, uma centralidade na vida universitária, que elas efetivamente devem ter para 

a própria realização do melhor da Universidade, contra um instrumento que, outrora, no 

período da ditadura militar, no âmbito do Projeto Rondon, foi usado como parte de uma 

política geral manipulatória e obscurantista. Substituída sob a hegemonia neoliberal, o 

governo federal tentou transformar a extensão universitária em instrumento de política 

social compensatória, que busca, irrisoriamente, minimizar, com o assistencialismo, os 

efeitos negativos das políticas macroeconômicas sobre o emprego, os salários, as 

condições de vida do povo, os investimentos em infra estrutura, entre outros. 

O FORPROEX promove trabalho em rede, em âmbito nacional, regional e local 

em constante movimentação, nas suas formas de organização e de articulação, no intuito 

de construir transformações coletivas de ação nas instituições, com capacidade de 
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buscar o novo. Para a sistematização, foi necessária uma forma de classificação por área 

temática (comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, 

saúde, tecnologia e produção, trabalho), no intuito de favorecer estudos, relatórios e 

melhor articulação entre participantes na rede de extensão universitária, em três níveis: 

nacional, regional e local.     

A partir de maio de 2006, esses níveis de participação foram reavaliados e as 

áreas organizadas por meio de comissão temática, constituída de representantes 

regionais (um coordenador nacional e um regional); de pessoas de referência indicadas 

para membros consultores para programas e projetos; de responsáveis por promover 

integração; por elaborar documentos de referência nas ações a serem desenvolvidas; por 

implementar plano de trabalho por meio de relatório anual; desenvolver projetos 

especiais, como documentos, levantamentos e avaliações; representar o FORPROEX 

nos âmbitos regional e nacional; organizar reuniões; estabelecer trabalho cooperativo 

entre universidades nos níveis estadual, regional e nacional. Nessa nova reavaliação, foi 

substituído o termo Linha Pragmática por Linha de Extensão, que define a construção 

de programas desvinculados de uma linha temática específica, a qual possibilita ações 

integradas, de acordo com o tema pretendido.   

Segundo a Pró-Reitora, Profa. Marina Ribeiro Queiroz, “A Unimontes segue as 

diretrizes do FORPROEX, adaptando-as à realidade da Unimontes”. Diretrizes essas 

definidas pelo Plano Nacional de Extensão como orientadoras das atividades de 

extensão: relação social de impacto - o engajamento da Universidade no processo de 

transformação social; bilateralidade, que implica na participação da comunidade na 

discussão, na implementação e na avaliação das ações de extensão; 

interdisciplinaridade: significa que o trabalho de Extensão é elemento articulador de 

áreas, cursos, disciplinas, conhecimentos e práticas diferentes e indissociabilidade 

ensino-pesquisa-extensão, que associa a extensão ao processo de produção do 

conhecimento e à formação de profissionais, à disposição da sociedade.  

Nesse sentido, analisa-se o FORPROEX e a sua relação com a UNIMONTES, 

na perspectiva de rede. Nessa perspectiva, Dias (2001) afirma que o conceito de rede 

vem se construindo, nos anos recentes, numa agenda de pesquisa que reúne propostas, 

significados e abordagens disciplinares diversas. É um processo contínuo e complexo 

por interações locais e globais.  

De acordo com Castells (1942), as redes são estruturas abertas, capazes de se 

expandir de forma ilimitada, integrando nós, desde que seja possível comunicar-se 
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dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação. 

Uma estrutura social com base em redes é um sistema aberto, altamente dinâmico, 

suscetível à inovação, sem ameaças ao seu equilíbrio.  

Vários conceitos de rede se conectam a diversos temas, os quais produzem 

reflexões nas diversas áreas do conhecimento e vislumbram interesses, como 

instrumento de ação em setores sociais diversos. Nesse sentido, proporcionam 

articulações entre instituições e comunidade, mediante a problemática social que 

emerge na atualidade.  Nessa proposta, apresenta-se a universidade com experiências e 

troca de saberes, capazes de dialogar com as aspirações comunitárias, por meio da 

articulação à comunidade regional.    

Nessa perspectiva, utiliza-se o método comparativo entre o modelo do 

FORPROEX (Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras) e o modelo desenvolvido na UNIMONTES, a partir da abordagem do 

conceito de rede, mediante a aplicabilidade de estratégias e ações observadas na 

sistematização FORPROEX e no Plano de Desenvolvimento Institucional, 

UNIMONTES (PDI 2005-2009). Percebe-se a extensão como nó, que articula, dentro 

da universidade atividades de ensino e pesquisa para atuar junto à sociedade. 

Identifica-se que, para o FORPROEX, são necessárias condições para o 

desenvolvimento de uma rede, que são definidas mediante a criação de canais e de uma 

dinâmica de comunicação entre os participantes da rede: criação e disponibilidade de 

um banco de dados sobre as experiências e a produção conceitual dos nós; construção 

de uma compreensão coletiva acerca dos principais problemas e oportunidades do 

contexto e oportunidades para a construção coletiva de conhecimentos, considerando 

interesses, possibilidades de interação e crescimento; sistematização das experiências e 

transformação do”aprendido” em algo que se possa compartilhar, sem o que não há algo 

para comunicar externamente; capacidade de proposição e de negociação, que se 

constrói com base na sistematização das experiências dos distintos projetos; agilidade 

frente a novas situações: ser capaz de redefinir-se a todo o momento, para não perder as 

oportunidades e a capacidade de responder às demandas.  

Nessa perspectiva, as diretrizes apresentadas pela extensão da UNIMONTES 

tentam se orientar com bases na integração da comunidade com a universidade, por 

meio de ações, com a participação dos acadêmicos. São pretendidas ações responsáveis 

por criar um conselho consultivo de interação da universidade com a comunidade; 

realizar reuniões discentes para identificar e propor projetos de extensão, a partir dos 
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interesses da comunidade; disponibilizar informações, divulgação interna e externa; 

formar parcerias interinstitucionais, com outras universidades; promover eventos, 

mobilizar ações culturais, aliar programas federais e estaduais; autonomia da 

universidade para inovar e empreender iniciativas próprias. 

Dadas as características de extensão desenvolvidas pelo FORPROEX e pela 

UNIMONTES, observam-se certas similaridades, como: possibilidade de interação, 

construção coletiva de diálogo, troca de experiências com instituições distintas e 

sociedade, disponibilização de experiências e de informações. Tipo de orientação 

integrada, não hierarquizada, que pode se complementar. A marca principal de 

diferenciação se percebe a partir de uma articulação regional da UNIMONTES, que 

depende da sua estrutura interna e se subordina a fatores sociais, econômicos e políticos 

regionais. A articulação de rede que o FORPROEX desenvolve em âmbito nacional 

segue um modelo único a ser seguido, sem considerar os diferentes processos que 

emergem a partir das disparidades das instituições de ensino e a sua capacidade de 

articulação junto à sociedade à qual se insere.  

Os conceitos desenvolvidos por meio do FORPROEX e a importância da 

integração da universidade com a sociedade mediante os trabalhos de extensão 

universitária proporcionam reflexão e revelam trabalhos em rede, nos âmbitos nacional, 

regional e local, em constante movimentação, nas suas formas de organização e 

articulação. Essas formas remetem idéias de construção e transformação coletiva, de 

ação por meio da extensão universitária. A partir dessa rede, a extensão universitária 

produz articulações que permitem o confronto de diferentes leituras que favorecem a 

pluralidade de idéias, novos posicionamentos e estabelecem-se diferenças. Porém, 

segundo o Professor Geraldo Reis, “Não há condições da Unimontes se engajar 

totalmente no FORPROEX. Essa consolidação é devido à ausência de regulamentação 

adequada na Extensão Unimontes. Embora tente se guiar nas diretrizes, a ausência da 

regulamentação dificulta seguir as diretrizes do FORPROEX”. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a UNIMONTES tem dificuldades de se 

adequar às proposições do FORPROEX, pois se exige ora participação similar, ora 

diferenciada diante de características que viabilizem respostas para as várias 

necessidades sociais, como essência para a prática social, a partir da extensão 

universitária que se apresenta na busca de transformações articuladas, mediante as 

novas tendências de desenvolvimento para a sociedade. 



 
 

 
 

3 ANÁLISE DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO DA UNIMONTES  
 

 A análise a seguir se refere às atividades de extensão da Unimontes, no intuito 

de buscar reflexões na perspectiva dos tipos de atividades de extensão desenvolvidas no 

Brasil. Nesse sentido, a princípio, optou-se por analisar os projetos de extensão por área 

temática, referentes ao ano de 2007, com dados disponibilizados pela Pró-Reitoria de 

extensão (2008), por meio de relatórios. Em seguida, propôs-se a interpretação dessas 

atividades à luz das tendências de modelos de extensão desenvolvidos no Brasil. E, por 

fim, buscou-se aglutinar essas informações às perspectivas atuais de extensão 

universitária e de desenvolvimento social.  

      

3.1 Projetos de extensão por área temática em 2007 

 

De acordo com a Unimontes (2009), as áreas temáticas fazem parte dos meios 

usados pela extensão para oferecer serviços à sociedade e promover o intercâmbio de 

conhecimento entre o mundo acadêmico e a comunidade em que se insere. Nesse 

sentido, essas informações, nos aspectos conceituais, estruturais e normativos, estão 

explícitas pela Pró-Reitoria de Extensão Unimontes (2008), nos Regimentos de 1991 e 

de 1999 e Catálogo (2001). Optou-se em analisar essas áreas temáticas, por meio de 

dados dos relatórios fornecidos pela Pró-Reitoria de Extensão (2008) e os dados 

disponibilizados na página on line da Unimontes (2008). Segundo a Pró-Reitoria de 

Extensão (2008), as áreas temáticas da extensão se dividem em: “Direitos humanos e 

Justiça, Assistência Jurídica; Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos e de 

Gestores de Políticas Públicas de Direitos Humanos; Cooperação Interinstitucional e 

Cooperação Internacional na área; Direitos de Grupos Sociais; Organizações populares 

e Questão agrária”.  A FIG. 5, a seguir, mostra os projetos de extensão, por área 

temática da Unimontes (2007), que apresentaram maior número de público beneficiado:  
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Projetos de Extensão por área Temática que apresentaram maior número de público beneficiado- Unimontes- 2007 
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FIGURA 5 – Projetos de extensão por área temática- 2007-  
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão - Unimontes  
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Esses projetos por área temática são descritos no ANEXO, os quais fornecem 

maiores detalhes, tais como: seus objetivos, departamento/setor, público alvo e público 

beneficiado por ano. 

Os dados acerca dos projetos de extensão, desenvolvidos na área temática 

Direitos Humanos, se apresenta no ANEXO 1, que mostra que essa área temática se 

desenvolve por meio de Cooperação Interinstitucional e de Cooperação Internacional 

em Direitos de grupos sociais e questão agrária. Observa-se que são dez tipos de 

atividades que estão voltadas para o atendimento à comunidade, em âmbito local e 

regional, via departamentos, com diversas modalidades de atuação. Todas as atividades 

estão classificadas na categoria projetos. Os departamentos participantes são os das 

áreas humanas e da saúde.  

Os objetivos dessa área temática se estruturam na perspectiva social, 

principalmente no sentido de reduzir a exclusão; disponibilizar à comunidade o 

conhecimento produzido na Unimontes; busca em promover a melhoria da qualidade de 

vida de idosos e população de baixa renda, em geral; de responsabilidade social; 

contribuir para o diagnóstico de problemas e necessidade das comunidades; 

desenvolvimento de atividades de lazer e recepção e contribuir para a implantação de 

políticas públicas. Nota-se, por meio dos objetivos, que o público alvo é constituído, na 

maioria, da população carente; em geral, adolescentes, pacientes hospitalizados, 

gestores da instituição e de políticas da comunidade, sociedade civil, movimentos 

sociais e população de Montes Claros e municípios da região.  

Somando-se o público atendido nos dez projetos, da área temática Direitos 

Humanos, em 2007, chega-se a um total aproximado de 18.562 atendimentos. Em 

virtude desses projetos se constituírem, principalmente, de atendimentos à comunidade, 

seguem a premissa dos conceitos de extensão desenvolvidos no Brasil, à luz das idéias 

de Gurgel (1986) de um relacionamento entre universidade e sociedade, em busca de 

novos projetos, como prestar serviços à sociedade e, de acordo com Wanderley (1988), 

sobre a participação universitária em projetos sociais. Algumas faculdades 

tradicionalmente mantinham os seus alunos em estágios, alguns ligados a instituições de 

assistência e de promoção social, como uma forma de execução das atividades de ensino 

e de pesquisa e exercida, por meio de cursos, de seminários e de prestação de variados 

tipos de serviços à comunidade. Reis (1992) afirma que sob o patrocínio do Estado, a 

extensão assumiu as funções de disseminar conhecimentos, prestar serviços e difundir 

cultura. Nogueira (2005): enquanto realização de cursos e conferências, de influência 
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norte-americana de prestação de serviços, desarticulados das demais atividades 

acadêmicas (ensino e pesquisa), mas delas dependentes, sendo direcionadas ações para 

atender às demandas mais urgentes da maioria da população. 

Os dados dos projetos de extensão desenvolvidos em 2007, na área da saúde, 

expressos no ANEXO 2, mostram que essa área atua em: desenvolvimento tecnológico, 

principalmente nas áreas de saúde e Trabalho. Abrange diversos temas sob a 

responsabilidade dos departamentos de ciências biológicas e da saúde.  

Dentre os objetivos da área temática Saúde, destaca-se a realização de ações de 

promoção da saúde, por meio de ações preventivas, assistencial, de capacitação de 

acadêmicos, diagnóstico, planejamento e proporcionar melhor qualidade de vida. Nota-

se que os objetivos se referem principalmente a ações preventivas de saúde, capacitação 

acadêmica e prestação de serviços.  

O público alvo se refere a adolescentes, a idosos, a pacientes do HUCF, a 

alunos, a professores, a crianças, a acadêmicos, a servidores, a gestantes, à população de 

bairros de Montes Claros, municípios carentes, do Norte de Minas, Vales do 

Jequitinhonha e do Mucuri e à população em geral de todos os municípios carentes 

brasileiros. A população total atendida na área temática Saúde, em 2007, se aproximou 

de 26022. Diante dessas informações, percebe-se que na área da saúde, destacaram-se as 

seguintes atividades: serviço odontológico, seguido pelo departamento de educação. Os 

beneficiários foram, em sua maioria, graduandos da Unimontes e servidores da 

Unimontes. Nesse sentido, a impressão é que, na Unimontes, a extensão se dedica, 

principalmente, em capacitar alunos e atender a servidores na área da saúde. 

Nesse sentido, a predominância de atendimentos nessa área temática engloba a 

comunidade acadêmica, no tocante à capacitação e a população, em geral, por meio de 

atendimentos. Assim, observa-se, na maioria das atividades, uma troca de saberes entre 

a comunidade e o estudante, que, segundo a Pró-Reitora, Professora Marina Ribeiro 

Queiroz, significa: “[...] a comunidade e o estudante, um completa o outro, 

aprendizagem para a formação do estudante há uma retroalimentação, estudante/ 

comunidade”. Esse argumento se justifica via conceito de extensão desenvolvido pelo 

MEC, por meio do PROEXT (2008) e o FORPROEX, o qual considera que a extensão é 

uma via de mão dupla, com livre trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que 

encontrará, na sociedade, a oportunidade da elaboração da prática de um conhecimento 

acadêmico.  



94 
 

   
 

Os dados apresentados no ANEXO 3 sobre a área temática educação mostra que 

a mesma se destaca quantitativamente e está presente na maioria dos departamentos: 

exatas, humanas e da saúde. Essa área temática apresenta 17 atividades, com público 

beneficiado, em 2007, de aproximadamente 222.744 pessoas. Os objetivos dessa área se 

destacam no sentido de contribuir para a alfabetização, a inclusão escolar, a busca de 

participação cidadã e promover a integração universidade, também na área rural. 

Nota-se que os objetivos da área temática educação estão voltados, 

principalmente, para a capacitação profissional acadêmica e egressos da Unimontes, e 

da comunidade de Montes Claros e dos municípios dos Vales do Jequitinhonha e do 

Mucuri. O apelo à busca de participação escolar cidadã é visível por meio da 

perspectiva de inclusão via qualificação educacional profissional, alfabetização de 

adultos, cursos preparatórios para o vestibular. Esses pressupostos são movidos pelo 

anseio de melhoria de qualidade de vida e de qualificação para o mercado de trabalho.  

Essa concepção de universidade inclusiva, voltada para capacitação profissional, 

que busca melhoria de vida, via extensão universitária, está presente nas ideias de 

Nogueira (2005), que se utiliza da base de extensão universitária inglesa, do século 

XIX, vinculada à nova idéia de educação continuada, destinada à população adulta em 

geral, que não se encontrava na universidade; Gurgel (1986), diante da afirmação do 

ideal científico da universidade alemã, de orientação pragmática de treinamento técnico-

profissional dos Land Grant Colleges; no Brasil, por meio do CPC, em 1962, a partir da 

iniciativa dos estudantes de atuação, por meio de teatro de rua, nas portas das fábricas, 

em favelas, em praças, em pontos de ônibus.  

Cultura Popular (MCP), que tomou o nome de “método Paulo Freire”, atuou por 

meio de educação pelo rádio e pretendeu lançar bases de uma universidade popular, 

cursos de profissionalização à sociedade, por meio de uma noção de universidade 

extramuros. 

O ANEXO 4, Trabalho segue, principalmente, as proposições rurais, cooperativa 

e de trabalho. Verifica-se que há a participação dos departamentos de ciências exatas e 

humanas, que se desenvolvem sob a forma de prestação de serviços, por meio do 

envolvimento com os problemas sociais da comunidade, por meio de atuação em outros 

municípios do Norte de Minas e dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.  

Os objetivos dessa área temática se voltam para a implantação de tecnologia 

popular, que contribua para a organização de cooperativas; para o trabalho social 

contábil; para sentimentos de responsabilidade social e patriotismo; acrescenta a ação 
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solidária, no intuito de equacionar os problemas sociais, reduzir a exclusão e as 

disparidades regionais, colocando a serviço da sociedade o conhecimento que é 

produzido na Universidade.  

Quanto ao público alvo, nota-se que o atendimento é ofertado à comunidade 

acadêmica e à população em geral. O público beneficiado, somando-se todas as áreas, 

em 2007, totaliza 17.474 atendimentos. Nessa perspectiva, os objetivos, propostas e o 

público alvo seguem a premissa de atuação cidadã junto à comunidade, de prestação de 

serviços, que justifica esse tipo de relação da universidade com a comunidade.  

 A partir da análise do quadro, a impressão é que a extensão leva seu 

conhecimento produzido à comunidade, como destinatária de conhecimento. Nesse 

sentido, há indícios de que a extensão universitária Unimontes atua com perspectivas de 

interação e recepção com a cultura local.   

Os dados do ANEXO 5 ilustram os projetos de extensão, na área Tecnologia, 

desenvolvidos de 2003 a 2007. De acordo com a Pró-Reitoria da Unimontes (2008), 

essa área temática recebe a nomenclatura de Tecnologia, atuando sob a perspectiva de 

Transferência de Tecnologias Apropriadas, Capacitação e Qualificação de Recursos 

Humanos e de Gestores de Políticas Públicas.  

Os objetivos dessa área temática se referem à implantação e ao acompanhamento 

do Parque Tecnológico Regional de Montes Claros. A sua atuação se refere a 

responsabilidade social e ao conhecimento da diversidade brasileira, contribuir para o 

diagnóstico de problemas e necessidade das comunidades, municípios carentes, 

equacionar os problemas sociais e colocar a serviço da sociedade o conhecimento que é 

produzido na Universidade.  

O público alvo é voltado a empreendedores e à população dos municípios 

carentes brasileiros e da região. A perspectiva aparente se trata de prestação de serviços, 

da capacitação e da qualificação profissional de recursos humanos. O público 

beneficiado, em 2007, se aproximou de 18.069 pessoas.  

O ANEXO 6 mostra projetos de extensão da área Educação Ambiental e Meio 

Ambiente, desenvolvidos pela Unimontes, no período de 2003 a 2007. 

Segundo a Unimontes (2009), essa área trata da preservação e da 

sustentabilidade do meio ambiente, do desenvolvimento rural, da capacitação e 

qualificação de recursos humanos, de gestores de políticas públicas e da educação 

ambiental. Observa-se sua atuação nas regiões Norte de Minas, Vales do Jequitinhonha 
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e do Mucuri. A atuação dos departamentos se estabelece, via ciências agrárias e 

humanas. Essas áreas se destacam pela maior afinidade com o tema ambiental.  

Os objetivos consistem em disponibilizar infra estrutura básica para as aulas 

práticas, atividades de pesquisa e extensão, ênfase nos recursos naturais e na 

necessidade do uso racional desses recursos, responsabilidade social e patriotismo, 

conhecimento de aspectos da diversidade da realidade brasileira, contribuir para o 

diagnóstico de problemas e necessidade das comunidades, promover ação solidária 

articulada, por meio dos diversos cursos da Unimontes, nos municípios carentes das 

regiões Norte de Minas, Vales do Jequitinhonha e do Mucuri; colocar a serviço da 

sociedade o conhecimento que é produzido na Universidade, realizar cursos e angariar 

recursos para manutenção do projeto. 

O público alvo é constituído de alunos e de professores, pescadores do Rio São 

Francisco, órgãos governamentais, pesquisadores, acadêmicos, jornalistas, escritores, 

produtores rurais, ambientalistas e profissionais ligados à temática ambiental, alunos 

das escolas públicas estaduais e municipais de Montes Claros, população dos 

municípios carentes do Norte de Minas, Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. O público 

atendido, em 2007, se aproximou de 17.166 pessoas.  

As atividades desenvolvidas nessa área temática reafirmam a extensão enquanto 

cursos, instrumento de unir teoria e prática acadêmica, para a capacitação de discentes e 

docentes.  

O ANEXO 7 mostra duas áreas temáticas: a primeira, Comunicação. De acordo 

com a Unimontes (2009), se apresenta, principalmente, na perspectiva de comunicação, 

em geral, de difusão de material educativo, capacitação e qualificação de recursos 

humanos. Essa área está sob a responsabilidade dos departamentos de Ciências 

Humanas e Exatas. A segunda área temática, Cultura, se destaca no sentido de 

desenvolver a cultura regional, capacitação de gestores de políticas públicas do setor 

cultural. Nota-se a disponibilização de um número reduzido de projetos. Alguns desses 

projetos estão sob a responsabilidade da Coordenadoria de Extensão Comunitária.    

Após a análise das áreas temáticas da extensão Unimontes, percebe-se uma 

grande atribuição de funções para cada área temática, um reduzido número de projetos 

em algumas áreas, como Comunicação, Cultura, Trabalho e Tecnologia, que 

envolveram número menor de pessoas atendidas. Houve impossibilidade de identificar o 

desenvolvimento de programas.  
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Nota-se, quantitativamente, o destaque em atendimentos a número maior de 

pessoas aos projetos das áreas de saúde e educação. Há a presença da Coordenadoria de 

Extensão Comunitária, atuando em algumas áreas temáticas. Há também que se destacar 

a inserção do Projeto Rondon e da Universidade Solidária, em quase todas as áreas 

temáticas. É perceptível a participação da maioria dos departamentos em projetos em 

temas afins, compatíveis com suas áreas disciplinares, como exemplo, o envolvimento 

do departamento de Geociências com projetos ambientais.  

A indissociabilidade, ou integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão, está 

expressa no Regimento geral da Unimontes. De acordo com esse documento, as 

atividades deveriam se desenvolver em parceria entre os departamentos, permitindo 

uma maior interação disciplinar. Percebe-se a interação disciplinar nas atuações de 

alguns projetos, que se desenvolvem em todas as áreas temáticas, como: Projeto 

Rondon, de atuação integrada com o Ministério da Defesa brasileira e o UNIMONTES 

Solidária, que se desenvolve em municípios dos municípios carentes das regiões Norte 

de Minas, Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. O público beneficiado, de modo geral, 

em 2007, se aproximou de 320.037 pessoas.  

Esses conceitos de extensão universitária são expressos nas idéias de Gurgel 

(1986), Wanderley (1988), Reis (1992) e Nogueira (2005), que concordam que a 

extensão universitária brasileira serve de instrumento à universidade, de prestação de 

variados tipos de serviços à comunidade, seguindo a influência norte-americana de 

prestação de serviços. 

Devido à impossibilidade de identificar, ano por ano, as atividades 

desenvolvidas nas áreas temáticas, principalmente, no sentido de identificar data de 

início e data final de todas as atividades desenvolvidas, apresenta-se, a seguir, uma 

Tabela ilustrativa da Extensão Unimontes, a qual engloba a extensão comunitária, 

cultural e de Apoio ao estudante. Nesse sentido, apresentam-se atividades de extensão 

durante um ano, de Dezembro de 2006 a Dezembro de 2007. 
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TABELA 6 

Dados gerais da Extensão comunitária, da extensão cultural e do Apoio ao Estudante – 
Unimontes, dezembro de 2006 a dezembro de 2007 
Atividades Nº de pessoas atendidas 
*Projetos / Programas 91 
Eventos (Seminários, Palestras e oficinas) 47 
Prestação de serviços 5 
Público Beneficiado 303. 516, 28 
Professores da UNIMONTES 298 
Estudantes Bolsistas 132 
Estudantes não Bolsistas 1.621 
Total de Estudantes 1.758 
Estágio Firmado com a UNIMONTES 101 
Estágio Firmado com a Fadenor 496 
Convênios para estágios 182 
Total 308.428,28 
Relatório de Gestão – UNIMONTES – (2009)  
*Os dados dos Programas e projetos estão agrupados.   

 

A TAB. 6 permite analisar as atividades de extensão, a partir dos dados gerais, 

desenvolvidas na Unimontes no período de um ano, de Dezembro de 2006 a Dezembro 

de 2007. Destaca-se que os números relativos a programas e projetos se encontram em 

conjunto, o que impossibilita identificar quantos projetos e quantos programas foram 

desenvolvidos nesse período. Quanto ao número de eventos, considera-se elevado em 

relação a outros itens, como da prestação de serviços e cursos. Vale ressaltar que os 

dados impossibilitam identificar o público atendido em cada uma das atividades, pois o 

item público beneficiado não inclui estudantes e professores. Outra observação dessa 

Tabela é que há quase o triplo de estágios firmados com a Fadenor, se comparado ao 

número de estágios firmados com a Unimontes. Em relação aos convênios para 

estágios, se comparado ao número de cursos, projetos/ programas, aparentemente, se 

apresenta elevado. 

Nota-se que a extensão da Unimontes apresenta dificuldades em sistematizar os 

dados referentes às atividades de extensão desenvolvidas, que possibilitem especificar, 

dentre eles, como, quando, quantos atendimentos e quem foram os beneficiados. 

Notam-se características diferenciadas entre o desenvolvimento prático das atividades 

de extensão da Unimontes, apresentadas na Tabela 6, e as definições sobre as ações de 

extensão, que se apóiam em princípios, tais como: integração das atividades de extensão 

com as de ensino e de pesquisa; envolvimento e participação dos alunos; fortalecimento 

do compromisso com a comunidade; comunidade, não apenas como receptora de 

serviços, mas como protagonista no processo de formulação, implementação e avaliação 
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das atividades de extensão; busca do alinhamento das ações de Extensão com 

Programas Federais, Estaduais e Municipais, voltado para o atendimento das 

populações carentes, respeitada a autonomia da Universidade para inovar e empreender 

iniciativas próprias; formação de parcerias interinstitucionais, especialmente com outras 

Universidades; valorização da cultura regional; disponibilização de meios e processos 

de produção, inovação e transferência de conhecimentos, que permitam a ampliação do 

acesso ao saber e ao desenvolvimento tecnológico e social da região e do país. 

Esses princípios revelam novos termos para a extensão: “integração” e 

prolongamento das atividades de Ensino e Pesquisa, em vez de “indissociabilidade” 

entre ensino pesquisa e extensão. Nesse sentido, a professora Marina Queiroz afirma 

que: “Por meio do 1º Fórum integrado entre ensino, pesquisa e extensão, que ocorreu 

na Unimontes em 2008, serviu para ilustrar um exemplo de indissociabilidade entre as 

áreas na Unimontes”.  

 Entretanto, o professor Geraldo Reis, afirma que: “Há dificuldades na 

indissociabilidade na Unimontes: 1º motivo: planejamento de longo prazo é frági; 2º 

motivo: ausência de regulamentação a atividades importantes, como a extensão, que 

impede elaboração e implantação de uma efetiva política de extensão; 3º motivo: 

deficiente infra estrutura acadêmica, espaço físico para atividades de extensão, frágil 

infra-estrutura cultural (um espaço multi-uso); 4º motivo: execução orçamentária é 

muito centralizada, destina-se pouco recurso para a extensão”. 

 Essas diretrizes estão expressas no Plano de Desenvolvimento Institucional 

Unimontes (PDI-2005-2009), com exceção do Item Comunidade, não apenas como 

receptora de serviços, mas como protagonista no processo de formulação, 

implementação e avaliação das atividades de Extensão.  

 O PDI Unimontes (2005-2009) acrescenta alguns aspectos que precisam ser 

considerados na política de Extensão Universitária Unimontes, como: melhoria da saúde 

e da qualidade de vida da população, atenção à gestante, à criança, ao adolescente e ao 

idoso; geração de emprego e renda; preservação e sustentabilidade do meio ambiente, 

especialmente no que diz respeito ao gerenciamento hídrico; defesa de direitos sociais e 

combate à violência; combate ao trabalho infantil; formação e cidadania; mobilização 

de comunidades mediante o associativismo e o cooperativismo; integração 

regional; difusão de tecnologias diversas e desenvolvimento de projetos no campo da 

educação através de parcerias com outras instituições educacionais. 
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Observa-se, a partir dessas políticas e ações universitárias da Unimontes, 

expressas via entrevistas com Pró-Reitores, por meio de Relatórios, de Regimento, de 

PDI e de meios de divulgação de informação da Pró-Reitoria de Extensão, uma 

variedade de termos conceituais destinados à extensão. Dentre eles,  integração da teoria 

à prática, transmissão de conhecimento acadêmico á comunidade e prestação de 

serviços. 

Na perspectiva da Professora Marina Queiroz, se comparada a outras 

universidades, na Unimontes, há um grande envolvimento de professores e de alunos na 

Extensão. A Unimontes sempre se dedicou à extensão, por seu caráter de integração 

regional. Afirma o seu argumento da seguinte maneira: “O diferencial do aluno da 

Unimontes, é o aluno que já está atuando na comunidade. É um envolvimento 

significativo, quantitativamente. Mas há necessidade de melhoramentos em qualidade.  

Na perspectiva do Professor Geraldo Reis, a extensão Unimontes enfrenta 

dificuldades, como: “A ausência de: aprovação do regulamento da extensão pelo 

CEPEX na Unimontes; Plano de extensão que tenha que ser revisado periodicamente; 

Regimento de extensão; Política de extensão; Projetos político- pedagógicos próprios 

de extensão e Planos operacionais dos departamentos”. O professor acrescenta que há 

necessidade de regulamentação para a extensão nessa instituição, que viabilize: “uma 

política de extensão que contribuía na gestão da Pró-Reitoria de Extensão; produza 

uma definição clara do que seja extensão; facilite a viabilização de certificados (carga 

horária de atividades acadêmicas); direcione melhor os planos político-pedagógicos e 

planos operacionais para os departamentos; haja a possibilidade de análise e 

sistematização mais efetiva dos dados de extensão gerados por essa instituição”.  Vale 

ressaltar que essa ausência de sistematização dificultou o desenvolvimento desta 

pesquisa.  

O depoimento do professor Geraldo Reis supracitado corrobora o estudo de 

Torres (2003) sobre a extensão universitária brasileira: a extensão não se constitui em 

uma política pública, quando há o oferecimento de atividades assistemáticas, a partir de 

necessidades; a impossibilidade de identificar as características sociais dos envolvidos 

em muitas das atividades realizadas, por meio dos relatórios; a impossibilidade de 

identificar duração, objetivos das ações de extensão; a imprecisão conceitual de 

extensão e falta de maior detalhamento nos tipos de executores e público atendido nas 

atividades desenvolvidas. As atividades de extensão Unimontes, à luz das idéias dos 

autores: Gurgel (1986), Wanderley (1988), Reis (1992) e Nogueira (2005), se inserem 
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nas concepções de extensão brasileira, enquanto promotora de responsabilidade social, 

por meio de instrumentos para unir a teoria à prática acadêmica, prestar serviços 

variados à comunidade e atuar como agente de transformação social cidadã na 

comunidade onde está inserida.  

Essas prerrogativas se apresentam como fatores que limitam a efetiva integração 

da extensão Unimontes às diretrizes definidas pelo FORPROEX. Na teoria e na prática, 

as atividades desenvolvidas por essa instituição se aproximam das atividades 

desenvolvidas nas universidades públicas brasileiras, pois se assemelham sob a forma 

de programas, projetos, cursos, prestação de serviços e produtos e publicação, e, na 

prática, mediante a imprecisão dos termos conceituais aplicados a essas atividades, que 

são consideradas, na maioria das vezes, de extensão universitária.  

 
3.2 Uma interpretação da extensão universitária da FUNM/UNIMONTES, à luz 
das tendências de modelos de extensão desenvolvidos no Brasil 
 
 

No decorrer desta investigação, observa-se o desenvolvimento da extensão 

universitária no Brasil, a partir de uma conjuntura global de transformações que buscava 

maior inserção das universidades junto à comunidade.  

As abordagens dos modelos de universidade tornam-se relevantes na 

compreensão da construção da Unimontes e o seu reflexo na construção de sua extensão 

universitária. As perspectivas dos modelos de universidades, à luz dos autores, se 

mostraram, por meio de conhecimentos de cunho liberal, pragmático, via treinamentos 

profissionais e prestadora de serviços, culminando na busca de novas concepções de 

universidade. Nesse sentido, a universidade adquiriu a alusão de buscar novas formas de 

ensino, de forma crítica e participativa, entre professores, alunos e comunidade em 

geral. 

As transformações estruturais nos modelos de universidade no mundo tiveram 

influência na construção dos modelos das universidades brasileiras e a consequente 

formação da extensão universitária no Brasil. 

Nesse contexto, a Universidade Estadual de Montes Claros se inicia na década 

de 1960, de inicio por meio da Fundação Norte Mineira FUNM, de recursos próprios, 

com a intenção de depois ser estadualizada. Era uma iniciativa privada, com cursos 

pagos e para atender à demanda em recursos humanos regionais.” Tinha o objetivo de 

reestruturar os cursos secundários, a fim de evitar a evasão escolar do Norte de Minas, 
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melhorar o ensino da região” CALEIRO (2002). O cunho de prestação de serviços, 

nessa primeira experiência, se dá, principalmente, por meio da FAMED.  

O Hospital Clemente de Faria se torna Hospital Universitário, para serviços de 

atendimento à população Norte-mineira. Após a institucionalização da Unimontes, 

observam-se moldes de influência nacional que se seguiram com formação para atender 

aos interesses econômicos e políticos, fragmentação em faculdades, dificuldade em 

disponibilizar vagas e dependência externa de financiamentos e de parcerias. Essa 

abordagem tornou-se relevante para a formação da extensão Unimontes.  

As transformações políticas e econômicas, no cenário nacional e as perspectivas 

de modelos de universidade brasileira, ligadas à modernização do país produziram, na 

década de 1960, repercussões que influenciaram a universidade e o envolvimento nas 

questões sociais, via extensão universitária.  

Nesse período, a Universidade Norte de Minas seguia os seus primeiros passos, 

em busca de conceitos de uma Fundação de ensino superior. Assim, esse período torna-

se relevante na construção da base de construção de Universidade. A partir dessas 

iniciativas, forma-se posteriormente a Unimontes. 

   Gurgel (1986) infere que a Lei nº. 5.540/68 assumiu o princípio da 

indissociabilidade entre as atividades de ensino e pesquisa, tratando a extensão como a 

forma, por meio da qual a universidade estende à comunidade sua atividade de ensino e 

o resultado de suas pesquisas.  

Nogueira (2005) se refere à extensão desenvolvida na década de 1970, como 

“retroalimentação” e ao conceito de extensão apresentado pelo Fórum Nacional de Pró-

Reitores de Extensão, 1987, que articula a extensão ao ensino e à pesquisa, de forma 

indissociável; o MEC que conceitua a extensão como uma via de mão dupla entre 

comunidade acadêmica e sociedade.  

Esses conceitos de extensão, por meio de articulação, indissociabilidade e 

retroalimentação entre ensino, pesquisa, comunidade acadêmica e sociedade se 

expressam na extensão da Unimontes, por meio do PDI, que propõe diretrizes a 

Unimontes, não apenas como receptora de serviços, mas como protagonista no processo 

de formulação, de implementação e de avaliação das atividades de extensão; 

mobilização de comunidades, mediante o associativismo e o cooperativismo; integração 

das atividades de extensão com as de ensino e de pesquisa; envolvimento e participação 

dos alunos; fortalecimento do compromisso com a comunidade; busca do alinhamento 

das ações de extensão com programas federais, estaduais e municipais; voltado para o 



103 
 

   
 

atendimento das populações carentes, respeitada a autonomia da Universidade para 

inovar e empreender iniciativas próprias, formação de parcerias interinstitucionais, 

especialmente com outras Universidades.  

Buarque (1994) analisou a universidade brasileira, no período (1985-1989) e 

sugeriu redefinição para o papel da universidade, por meio de novos conceitos. Nesse 

sentido, esse autor mostra a extensão sem nenhuma razão para existir, apenas como um 

método para ensino e pesquisa, desprezada por professores e por alunos.  

Essa perspectiva se difere da perspectiva da extensão, expressa nos Regimentos 

1991 e 1999 da Unimontes, os quais permitem compreender a estrutura institucional e 

sua relação com o desenvolvimento da extensão universitária, na perspectiva da 

finalidade da Unimontes, que estabelece propósitos de participação democrática nas 

atividades de extensão entre a sociedade e a universidade. Os objetivos estabelecem que 

a Universidade deve propiciar o desenvolvimento cultural, social e econômico, junto à 

comunidade local, em âmbito regional e nacional.  

Nesse aspecto, na Unimontes, de acordo com os Regimentos, há a promoção de 

eficácia e qualidade para o ensino, a pesquisa e a extensão. Essas regulamentações 

podem ser percebidas, à medida que permitem a implantação, em outros municípios que 

se desenvolvem e atuam junto à comunidade, de serviços de saúde, educação, 

desenvolvimento social e econômico, sempre vinculados às atividades de ensino, de 

pesquisa e de extensão. Diante da análise desses documentos, parece haver um discurso 

de integração com a comunidade maior do que a prática, expressa na análise dos 

relatórios de projetos de extensão da Unimontes.  

Na interpretação de Garrafa (1989), a partir do relatório das ações de extensão 

universitária da UnB, as ações de extensão universitária permanentes diminuiriam sua 

denotação assistencialista.  

Nesse sentido, a extensão FUNM/UNIMONTES assume, em sua evolução 

histórica, perspectivas assistencialistas nos projetos e nos programas que se apresentam 

em ações temporárias. Como exemplo, cita-se o UNIMONTES Solidária, em que 

estudantes de diferentes cursos da universidade participam de uma série de atividades 

em municípios do Norte de Minas Gerais, no período de férias, tendo como objetivo o 

desenvolvimento humano e a inclusão social, além da organização comunitária. Eles 

realizam trabalhos nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, desenvolvimento 

sustentável, arte, cultura, esporte e lazer. E outras atividades de caráter permanentes, 

como, por exemplo, o atendimento prestado pelo Serviço de Assistência Jurídica (SAJ), 
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que possui sua gênese ligada à FUNM e segue até os dias atuais no atendimento à 

comunidade e a prestação de serviço de saúde, ofertada por meio do Hospital 

Universitário Clemente Faria.  

Os modelos de extensão desenvolvidos no Brasil, segundo Nogueira (2005), 

eram basicamente constituídos da realização de cursos, de conferências e de prestação 

de serviços, realizados desarticulados do ensino e pesquisa, mas deles dependentes. 

 Torres (2003) analisa os elementos do modelo de extensão das universidades 

públicas brasileiras, principalmente o termo indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, empregado pelo FORPROEX e pelo MEC, no Plano Nacional de Extensão 

Universitária, destacando a sua imprecisão conceitual;  a ausência da operacionalização 

da extensão no Plano Nacional de Extensão Universitária; a ausência de recursos para 

realização das atividades de extensão e a imprecisão conceitual do termo extensão 

universitária. Assim, as universidades públicas brasileiras não conseguem seguir as 

diretrizes recomendadas pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas brasileiras.   

A orientação segue modelos de universidades externas, com destaque para o 

norte-americano. Essas tendências se apresentam sob a forma de prestação de serviços e 

assistência. Nas últimas décadas, a partir das reivindicações de Reforma Universitária, 

surgem propostas de juntura entre as universidades públicas brasileiras que reafirmam a 

atuação junto à comunidade, via Extensão Universitária.  

A Extensão FUNM/UNIMONTES apresentou algumas diferenças do primeiro 

modelo de extensão desenvolvido no Brasil, com cursos de extensão desligados do todo 

acadêmico, assistemáticos, gratuitos e sobre temas diversos que se vinculavam a 

prestação de serviços. Apesar das dificuldades de maiores informações, tais como: 

identificar tipos de atividades desenvolvidas, falta de detalhamento sobre formas de 

execução das ações, observam-se algumas tendências distintas, de início, nas 

perspectivas de extensão desenvolvidas pela FUNM/UNIMONTES em relação ao 

modelo de extensão brasileira: havia participação da maioria dos setores dessa 

instituição, funcionários, técnicos e universitários. Assim, nota-se que essas atividades 

eram pagas. A sua finalidade era gerar recursos para a faculdade e para os professores e 

se constituía basicamente de seminários e de capacitação de professores.  

Como partícipe do cenário nacional, a FUNM/UNIMONTES se inseriu no 

Projeto Rondon, a partir de 1977, de forma diferenciada, inicialmente, por meio de 

seminários, onde havia exigência, por parte do Projeto, de contrapartida financeira. 
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Assim, foram cobradas taxas dos alunos, para cobrir despesas tidas com os diversos 

seminários promovidos pelo Projeto Rondon. A partir de 1979, o Projeto Rondon 

passou a financiar os seminários. Após esse período, não foram encontrados registros ou 

informações, nos documentos consultados, sobre esse assunto.  

Na versão atual do Projeto Rondon, a partir de 2005, a Unimontes tem 

participado, atuando nos municípios norte-mineiros em parceria com a Pró-Reitoria de 

Extensão e junto ao Ministério da Defesa. Atualmente, o Projeto Rondon conta com 

recursos, sob a responsabilidade governamental, iniciativa privada, Governo do estado e 

prefeituras.  

A investigação sobre a relação da Universidade Estadual de Montes Claros e o 

Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras se 

desenvolve, por meio da articulação dessa universidade à estrutura de rede, apresentada 

pela conexão das universidades públicas brasileiras ao FORPROEX, nos âmbitos 

nacional, regional e local. Essa construção coletiva de ação, por meio da extensão 

universitária, permite afirmar que a Unimontes se aproxima dessas proposições, por 

meio de representação, nos encontros periódicos efetuados pelo FORPROEX. A 

diferenciação se percebe, a partir de uma articulação regional da Unimontes, que 

depende da sua estrutura interna, a qual é responsável por apresentar imprecisão em 

relação à criação de canais, à dinâmica de comunicação entre os participantes, à 

disponibilização de dados sobre as experiências, à produção conceitual, à interação e à 

sistematização de experiências.  

Nesse sentido, Blass (1991), em seu trabalho “A extensão integrada com o 

ensino e a pesquisa: a teoria e a prática”, mostra que deve haver interação entre as áreas; 

o assistencialismo deve ser excluído, exceto em momentos de crise (enchente, 

epidemias); a universidade se beneficiará da extensão, quando tiver reflexos positivos 

entre a pesquisa e o ensino, ou seja, quando as atividades características da vida 

universitária forem melhoradas, em função da atividade de extensão. A perspectiva 

desse autor é que a atividade de extensão ganha relevância, quando escapa do trivial e 

do rotineiro; quando motiva a pesquisa a par de conferir-lhe relevância social e quando 

as atividades (educação, ensino e pesquisa) traduzem a responsabilidade social perante a 

comunidade, assumindo características de extensão.  

As constatações sobre as concepções de extensão Unimontes corroboram Torres 

(2003), na compreensão da extensão brasileira, no sentido da confusão conceitual, onde 

cada universidade possui uma concepção diferente de extensão. Para esse autor, na 



106 
 

   
 

práxis, não ocorre a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão; a 

extensão realizada não atende às demandas da sociedade; não há a participação da 

comunidade externa, no tocante à escolha das ações e à avaliação das atividades. Em 

conformidade com o autor, pode-se afirmar que as principais ações da extensão da 

Unimontes são cursos e eventos. A maioria das atividades envolve apenas um 

departamento e há dificuldades de quantificação precisas das atividades de extensão 

desenvolvidas. Esses fatores implicam, na maioria das vezes, em centralização da 

extensão nos muros da academia e na descontinuidade das ações, num oferecimento 

assistemático, desorganizado e sem planejamento adequado de ações. A seguir, discute-

se a relevância social da extensão universitária, à medida que está inserida nas 

proposições de modelos de educação universitária brasileira. 

Após análise das atividades de extensão da Unimontes, notam-se características 

que se mesclam aos modelos de extensão desenvolvidas nas universidades públicas 

brasileiras e se apresentam nas discussões teóricas. Nesse sentido, a FIG. 6 ilustra as 

principais características da Extensão Unimontes. 
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A FIG. 6 possibilita identificar a complexidade que é a extensão Unimontes, que 

conjuga práticas assistencialistas, de prestação de serviços, de inclinação interdisciplinar 

e monodisciplinar e de indissociabilidade e dissociabilidade entre a academia e a 

comunidade, em geral. 

A partir dessa perspectiva, propõe-se, a seguir, uma interpretação dos modelos 

de atividades de extensão desenvolvidos na Unimontes, sob a perspectiva dos modelos 

de extensão desenvolvidos no Brasil.           

 

3.3 Perspectivas da extensão universitária, no desenvolvimento social do país  
 

A interpretação da extensão universitária brasileira produz inúmeras reflexões e 

induz suposições de que a perspectiva atual de universidade segue as diretrizes do 

ensino superior brasileiro, que envolvem ensino, pesquisa e extensão e torna a educação 

responsável pelo desenvolvimento social. Nas palavras de Cunha (1980), a educação 

população significa uma falsa denominação de desenvolvimento social, pois se 

apresenta por meio de projeção, a partir dos princípios do liberalismo. Dessa forma, “A 

educação é tratada pelo Estado, no Brasil como a luz capaz de iluminar toda uma 

imensa região da vida social deixada sombria pelo desenvolvimento econômico” 

(CUNHA, 1980, p. 21).  

Esse autor se utiliza dos princípios do liberalismo: individualismo, liberdade, 

propriedade, igualdade e democracia, para comentar o papel escolar na construção dessa 

sociedade, sob a égide do desenvolvimento social. Cunha (1980, p.30) traz o conceito 

de desenvolvimento social na perspectiva do liberalismo: “O progresso geral da 

sociedade como um todo está condicionado ao progresso de cada individuo que obtém 

êxito econômico e, em última instancia, à classe (grupo de indivíduos) que alcança 

maior sucesso material”. Segundo essa premissa, o autor conclui que os liberais 

apontaram duas posições para educação; a primeira, elitista ou classicista e a segunda, 

como um direito a ser garantido pelo Estado a todos sem exceção, que, a partir da 

ascensão da burguesia como classe, passou a se orientar para a reconstrução social. No 

entanto, vale ressaltar que, no Brasil, não houve uma efetiva Revolução Burguesa. 

Segundo Florestan Fernandes (1975), Revolução Burguesa significa transformações 

econômicas, políticas, tecnológicas, sociais e psicoculturais que se desenvolvem quando 

o capitalismo atinge o ápice de sua evolução industrial.  
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Nesse sentido, o ensino se transforma, no Brasil, a partir das orientações do 

estado. Essas orientações, na perspectiva de Cunha (1980), se estabelecem pela 

atribuição do papel de instrumento de correção das desigualdades injustas produzidas 

pela ordem econômica, e não ligada à ordem que produz desigualdades. Esse autor se 

opõe a essa atribuição, à medida que considera o sistema educacional brasileiro 

constituído por oportunidades desiguais, entre classes sociais e regiões. Assim, produz 

ideologia que dissimula os mecanismos de discriminação social: 

As desigualdades entre as classes sociais bem como a dissimulação daquilo 
que as produz (pela educação) são produto da ordem econômica capitalista. O 
estado que regulamenta, dirige e empreende a educação é o mesmo estado 
que regulamenta, dirige e empreende [...] a ordem econômica (CUNHA, 
1980, p.58).      
 

As idéias de Cunha (1980) revelam que a prerrogativa de desenvolvimento 

social é utilizada pela educação com nuances ideológicos, que obscurecem a dominação 

que ela empreende e permite reflexão sobre os conceitos de extensão desenvolvidos, 

atualmente no Brasil, que seguem, entre outras, orientações definidas por meio da 

responsabilidade social universitária. 

Nesse sentido, Freitag (1980) investiga a educação brasileira, por meio de 

aportes sociológicos e enquanto planejamento estatal, a serviço do capital. Para essa 

autora, a educação concebida como investimento promove o desenvolvimento. Nessa 

perspectiva, o desenvolvimento social é entendido como um fenômeno nacional, em 

benefício de todos, sob a ideologia de uma força de trabalho mais qualificada que 

produzirá maior produtividade.  

As afirmações de Freitag (1980) sobre a discussão educacional na década de 

1960 trazem à luz o cenário da expansão da extensão universitária, no Brasil, nesse 

período, sobre a tomada de consciência da educação manipulatória e de dependência 

externa, sob a tutela do estado. Sobre esse período, destaca-se que a importância 

atribuída à educação exigia que uma política educacional consciente facilitasse o seu 

funcionamento pleno, em todas as instâncias da sociedade. Essa necessidade se justifica 

da seguinte maneira: “As intenções claramente explícitas tanto na legislação como no 

planejamento educacional se expressam na ênfase dada a educação como human 

capital que promove o desenvolvimento” (FREITAG, 1980, p.127). 

As denotações de desenvolvimento social se apresentavam para o ensino 

superior nas universidades, por meio de medidas de racionalização, com a formação de 

profissionais qualificados que atendiam a uma minoria e sustentavam os interesses de 



110 
 

 
 

produção capitalista. Houve, nesse contexto, a contestação dos estudantes, à medida que 

a dificuldade de acesso ao ensino superior seguindo a ideologia vigente dificultaria a 

ascensão social, via sistema educacional: “[...] criava-se uma chance remota para as 

classes subalternas de se utilizarem do sistema educacional como via de ascensão 

social” (FREITAG, 1980, p.132).  

A necessidade de vagas no ensino superior desencadeou a liberação e, assim, a 

expansão do ensino particular universitário, o qual passou a oferecer oportunidades de 

vagas e nutrir a ideologia de ascensão social, via ensino superior. A autora mostra uma 

dualidade entre tradição e dinamismo, que produz, na educação, a necessidade de 

investimentos constantes: “O setor privado contribui, pois, para essa reprodução da 

estrutura de classes, desvirtuando o ensino superior que ele oferece como canal de 

ascensão” (FREITAG, 1980, p. 116). 

Freitag (1980) corrobora as idéias de Cunha (1980), à medida que desenvolve 

seu pensamento na premissa de ascensão social, via ensino superior, sob a direção do 

Estado e mostra novas concepções de políticas educacionais, na década de 1960, 

momento de reivindicações que culmina com a expansão de iniciativas de extensão 

universitária, sob a ideologia da participação popular, no processo de conhecimento 

produzido na universidade.    

Emergem iniciativas ligadas à participação da educação junto às comunidades 

brasileiras, que, na visão de Freire (1988), tratava-se de “educação popular”, a qual, nos 

anos de 1960, se apresenta, no Recife, sob a nomenclatura de Movimento de Cultura 

Popular (MCP). Essa experiência, apesar de cunho de alfabetização, se inseriu num 

contexto político de mudanças na relação teoria e prática de ensino, que é importante na 

formação da ideia de extensão universitária, na atualidade. Na oportunidade, a ênfase 

está na definição dessas discussões, onde os temas eram definidos para os Círculos de 

cultura, pelos grupos, não pelos educadores. Freire (1988, p.14) o define da seguinte 

maneira: [...] “indiscutivelmente, há uma sabedoria popular, um saber popular que se 

gera na prática social de que o povo participa, mas, as vezes, o que está faltando é uma 

compreensão mais solidária dos temas que compõem o conjunto desse saber”. Essa 

explanação inicial sobre a cultura, na fala de Freire (1988, p.15), significou: “[...] um 

debate que tinha a ver com as relações entre o ser humano e o mundo; o papel do 

trabalho na transformação do mundo e o resultado dessa transformação se 

consubstanciando na criação de um outro mundo[...]” . 
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As considerações do autor seguem uma trajetória de cunho político e denotação 

de liberdade de participação do povo brasileiro: econômica, social, política e cultural de 

participação do povo brasileiro no processo de desenvolvimento do país. Essa 

participação seria mediante a educação que promovesse a reflexão para a consciência.  

De acordo com Freire (1988), o desenvolvimento social seria a partir da 

perspectiva do homem, sujeito, dialógico, de troca de valor cultural. As perspectivas de 

educação brasileiras, nas idéias desenvolvidas por esse autor, se tornaram relevantes 

para prosseguir na compreensão da extensão universitária. A obra “Extensão ou 

comunicação?”, desse autor, fornece aos eleitores um aporte teórico essencial na 

discussão atual da extensão universitária desenvolvida, no Brasil, o qual pode também 

ser útil à analise da extensão da Unimontes.  

 

3.4 Por uma Extensão promotora da Emancipação Social: aportes teóricos de 
Paulo Freire, de Boaventura de Souza Santos e de Carlos Rodrigues Brandão  

 

Freire (1983) investiga a extensão realizada pelo agrônomo. Freire (1983, p. 22) 

concebe essa extensão da seguinte maneira: “entrega (de algo que é levado por um 

sujeito que se encontra atrás do muro)” àqueles que se encontram além do muro, fora 

do muro. Daí que se fale em atividades extra-muros”. Esse autor acrescenta na (p. 32) 

que “[...] ainda que a extensão em si mesma (e, quando não o é, está sendo mal 

denominada) enquanto é um ato de transferência, nada ou quase nada pode fazer neste 

sentido”. Para esse autor, esse conceito obstaculiza a educação libertadora e produz a 

domesticação do educando pelo educador. Ele se recusa a essa domesticação dos seres 

humanos e afirma que a tarefa do educador é a comunicação. Essa se processa por meio 

de: 

O diálogo e a problematização não adormecem a ninguém. Conscientizam. 
Na dialogicidade, na problematização, educador-educando vão ambos 
desenvolvendo uma postura crítica da qual resulta a percepção de que este 
conjunto de saber se encontra em interação. Saber que reflete o mundo e os 
homens, no mundo e com ele, explicando o mundo, mas, sobretudo, tendo de 
justificar-se na sua transformação (FREIRE, 1983, p. 55).        

 

Comunicação, para Freire (1983), implica em reciprocidade, que não pode ser 

rompida; há co participação dos sujeitos no ato de pensar que se dá na comunicação. É 

comunicar-se em torno do significado significante, sem a possibilidade de sujeitos 

passivos. É diálogo, um acordo entre sujeitos. Para Freire (1983, p. 69), a educação: 

”[...] é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a transferência de saber, mas 
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um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados”. 

Freire (1983) propõe o não uso do termo “extensão”, e a sua substituição pelo termo 

“comunicação”, como um que fazer verdadeiramente educativo, uma educação que seja 

prática da liberdade para uma prática transformadora. Brandão (1989) corrobora com 

Freire (1983), à medida que considera que:  

“[...] a educação é uma prática social (como a saúde pública, a comunicação 
social, o serviço militar) cujo fim é o desenvolvimento do que na pessoa 
humana pode ser aprendido entre os tipos de saber existentes em uma cultura, 
para a formação de tipos de sujeitos, de acordo com as necessidades e 
exigências de sua sociedade, em um momento da história de seu próprio 
desenvolvimento (BRANDÃO, 1989, p.74).   
 

Essa expectativa é discutida por Santos (1989), por meio de dicotomias 

modernistas que questionam a lógica econômica e a cultura universitária. Esse autor 

destaca a existência de crises, a partir do século XIX, de hegemonia, de legitimidade e 

institucional. Santos (2004) admite que houve perda da hegemonia universitária. O 

grande problema da legitimidade é a definição governamental, que atribui diversas 

funções à universidade. Essas crises invocam responsabilidade social da universidade 

pública, que deve ser assumida mediante ao atendimento as demandas sociais. A 

universidade deixa de ser produtor central de cultura-sujeito e, nessa medida, perde 

centralidade, se transforma e assume mecanismos de intervenção social. Idéias que 

suscitam intervenção, via extensão universitária, como sinônimo de modernidade, 

práticas sociais que cumpram a responsabilidade social da universidade.  

Entretanto, Santos (2004) sustenta que a universidade pública, na qual estão 

inseridas as prerrogativas de extensão universitária, sob a tutela do Estado, perde 

prioridade, à medida que há uma perda geral nas políticas sociais, oriundas dos 

processos excludentes de desenvolvimento econômico, sob a égide do neoliberalismo 

ou da globalização. O argumento desse autor mostra a dificuldade de desenvolvimento 

social, via ensino superior, no Brasil, mediante a priorização de processos de 

desenvolvimento econômico, os quais transformam a universidade em mercado: “[...] 

uma entidade que produz apenas para o mercado, mas que se produz a si mesma como 

mercado, como mercado de gestão universitária, de planos de estudo, de certificação, 

de formação de docentes, de avaliação de docentes e estudantes” (SANTOS, 2004, 

p.19).  

O autor acrescenta que, para sobreviver, as universidades têm de estar ao serviço 

de duas idéias mestras: a sociedade de informação e a economia baseada no 

conhecimento. A liberdade acadêmica é considerada como obstáculo aos serviços que as 
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empresas pretendem da universidade. Os problemas políticos do Estado promoveram 

certa incapacidade epistemológica da universidade, desorientando-a, quanto às suas 

funções sociais.   

Santos (2004) mostra desafios para se conquistar uma universidade pública 

democrática e emancipatória, contrapondo a globalização neoliberal por uma 

globalização alternativa, que, para esse autor, significa contra- hegemônica da 

universidade, a qual responda às demandas sociais pela democratização radical da 

universidade. Nesse sentido, Santos (2000) apresenta, por meio da teoria da 

emancipação, a busca de valorização do princípio da comunidade e, com ele, as idéias 

da igualdade sem mesmidade, de autonomia e de solidariedade. Santos (2000, p. 278) 

assevera que: 

Entre o Estado e o mercado abre-se um campo imenso, [...] não estatal e não 
mercantil onde é possível criar utilidade social de trabalho auto valorizado, 
[...] uma sociedade providencia transfigurada que, sem dispensar o Estado 
das prestações sociais a que o obriga a reivindicação da cidadania social, sabe 
abrir caminhos próprios de emancipação e não se resigna a tarefa de colmatar 
as lacunas do Estado e, deste modo, participar, de forma benévola, na 
ocultação da opressão e do excesso de regulação. [...] será um produto-
produtor de uma nova cultura.     

 
O autor sustenta que há uma postura de regulamentação empreendida pelo 

Estado, na universidade pública brasileira, que destruiu a sua autonomia e 

sobrecarregou a sua legitimidade, com atribuições diversas de funções, no intuito de 

atender a anseios neoliberais ou de globalização.  

Nesse intuito, Santos (2004) propõe o envolvimento da universidade em 

promoção de pesquisa, de formação e de extensão que contribua na definição e nas 

soluções coletivas dos problemas sociais, nacionais e globais. Essa promoção seria a 

partir das áreas de formação graduada e pós-graduada, onde são estabelecidas condições 

de conquista de legitimidade pela universidade.  

Dentro das observações necessárias ao objeto de estudo desta pesquisa, 

destacam-se as seguintes afirmações de Santos (2004): há esforços, no Brasil, de 

combater o elitismo social da universidade e permitir o acesso, por meio de políticas 

afirmativas de reservas de vagas e as atividades de extensão devem ter objetivos 

democráticos de apoio solidário na resolução dos problemas da exclusão e da 

discriminação sociais, dando voz aos grupos excluídos e discriminados. Santos (2004) 

assevera que o domínio institucional da universidade pública visa a fortalecer a 

legitimidade num contexto de globalização neoliberal da educação e com vistas a 

fortalecer uma globalização alternativa.  
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O autor enfatiza uma globalização solidária e cooperativa da universidade. 

Contudo adverte que essa se estrutura em busca de reforma, que segue as disposições 

que se efetivam na reforma do Estado. Ou seja, à medida que o Estado serve aos 

interesses do capital, a universidade tenderá a essa direção. Se o Estado se posicionar 

em consonância com os interesses sociais, direcionará também a universidade para esse 

fim, consequentemente, aos desdobramentos empreendidos pela extensão universitária.   

Brandão (1989) acrescenta que só pode ser eficaz uma educação para a mudança 

quando pessoas educadas são agentes de mudança, promotores do desenvolvimento. 

Uma educação como um instrumento democrático de produção de igualdade social, por 

meio do acesso ao saber. Para Brandão (1985), esse saber é assumido pelo Estado, como 

um bem de todos, que surge junto com a invenção de desenvolvimento como solução 

para países de economias frágeis na década de 1940, no pós-guerra, para as quais foram 

formuladas metas e realizações, como: programas nacionais e/ou regionais de educação 

de adultos, extensionismo agrícola.  

Porém, para esse autor, foram formas de ocultação de fracassos de 

desenvolvimento de comunidades marginalizadas de processos sociais de 

desenvolvimento e modernização reintegrados a uma vida social, que assumiram nos 

anos 1960, como: educação popular e movimentos e centros de cultura popular, 

realizados em serviços de extensão de universidades. Em conformidade com Brandão 

(1985, p.72), a educação popular significou: “[...] um trabalho coletivo em si mesmo, ou 

seja, é o momento em que a vivencia do saber compartido cria a experiência do poder 

compartilhado”. Nesse contexto, o autor reafirma a valorização do saber genuinamente 

cultural, que produz o desenvolvimento nas suas formas políticas, econômicas e sociais. 

Brandão (2002) considera todas as modalidades de pensamento e de ações 

criadoras de conhecimento, sentido e significado como formas legítimas de 

investigação. Esse autor reflete sobre as idéias de Boaventura e de Paulo Freire. Sob um 

olhar, sobre os novos paradigmas ou dos paradigmas, situa Boaventura de Souza Santos 

no pensar da novidade nos modelos de prática da ciência, em direção a uma 

humanização de teor político da atividade do pensamento científico, em colocar sob o 

olhar crítico as motivações, os caminhos, os propósitos, métodos e trabalho, a que 

chama de ciência moderna. Para Brandão (2002), Boaventura de Souza Santos reflete 

sobre uma experiência crítica epistemológica, uma nova ordem mundial, que sirva à 

ciência que se abra como um diálogo, que sirva ao encontro entre pessoas humanas que 

se reunem, por meio de suas diferenças, para criarem saberes que façam definhar e 
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desaparecer de seus mundos as desigualdades que até então e até agora tornam 

suspeitamente legítimo chamar a algumas pessoas “povo” e, a outras: “intelectual”.  

Para Brandão (2002), a responsabilidade social de teor político do paradigma 

emergente faz com que um conhecimento prudente e reconstruído, passo a passo, dentro 

e ao longo de novos sistemas de integração solidária entre ciências situadas nos mais 

diversos campos do saber; de interação entre as ciências e outros campos humanos do 

conhecimento, inclusive os das tradições orientais, as dos povos tribais e as do senso 

comum, e de uma abertura à indeterminação e ao reconhecimento da fragilidade e do 

efêmero de qualquer construção de sistemas também científicos de compreensão do 

real, deságue em ele se reconhecer como responsável pela qualidade da vida social, por 

uma vida decente entre todas as pessoas e todos os povos. 

Nesse sentido, Brandão (2002) afirma que Paulo Freire em nada tem a ver com 

uma “folclorização” do conhecimento humano, a começar pelo científico. Trata-se de 

diálogo entre a nossa ciência erudita e comprometida, com as culturas populares e o seu 

senso comum. Era a própria razão de ser a educação popular que buscávamos criar e 

por em prática. Brandão (2002) mostra três princípios de regulação da vida social: o do 

mercado, o do estado e o da comunidade. Os dois primeiros são hegemônicos no 

Mundo Moderno e ora se alternam, ora se enfrentam, ora se aliam como princípios 

dominantes e colonizadores da vida cotidiana realizada na esfera da comunidade.  O 

último princípio de regulação, o da comunidade, aquele que pode, bem mais do que o 

princípio do mercado ou o princípio do estado, vir a ser emancipador.  

Brandão (2002), por meio dessa argumentação, considera a comunidade como 

instrumento que, por meio do diálogo, pode promover processo emancipatório. Para o 

autor, a comunidade é colonizada e corroída, ao longo dos anos, pelos princípios de 

regulação do poder de estado e dos interesses do mercado. A comunidade, isto é, os 

espaços da vida e do trabalho ainda não dominados por inteiro pela lógica instrumental 

das relações regidas pelo poder e pelo interesse do capital, constitui espaço aberto à 

solidariedade e à participação. O autor acrescenta que, quando Paulo Freire opunha uma 

educação bancária a uma educação libertadora, ele queria traçar a distância cultural, 

pedagógica e política entre uma esfera de criação, difusão e controle do saber regido 

pela lógica instrumental do interesse do mercado e uma outra esfera, regida não por um 

projeto político-ideológico único, mas por uma proposta de ruptura com o domínio das 

ideias e a domestificação dos imaginários, por meio de um recentrar o lugar do 
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conhecimento legítimo na comunidade popular e no enlace entre o senso comum e uma 

ciência múltipla e ativamente emancipadora.  

Assim, qualquer teoria científica é uma interpretação entre outras e vale pelo 

seu teor de diálogo, não pelo seu acúmulo de certezas. Brandão (2000) conclui: 

“podemos, finalmente, em nosso caso específico lembrar que o destino do conhecimento 

que produzimos deságua, em primeiro lugar numa comunidade cultural chamada 

educação e, a seguir, nas suas pequenas e insubstituíveis comunidades sociais 

chamadas escolas, salas de aulas, comunidades aprendentes”. 

     Essa definição é importante à medida em que se discute a extensão 

universitária como parte integrante da universidade. Consequentemente, na visão dos 

autores, citados no texto acima, há uma ideologia da educação como canal de ascensão 

social à comunidade. Por tudo isso, a postura de desenvolvimento social, via ensino, no 

caso brasileiro, se estabelece, na atualidade, por meio de arranjos políticos, econômicos 

e sociais assumidos pelo estado, que se instrumentalizam pela universidade, por meio 

do ensino, da pesquisa e da extensão. 

A busca de inserção social, via ensino superior, se desencadeia pelo Brasil e, no 

Norte de Minas, se configura na década de 1960, por meio da primeira fundação de 

ensino superior nessa região. A sua estrutura emergente segue as premissas apresentadas 

por Cunha (1980) e Freitag (1980): de cunho privado e a busca de profissionalização 

qualificada, que se insere nas necessidades de desenvolvimento regional.      

A partir desses apontamentos, verifica-se que a extensão da Unimontes se insere 

nesse cenário, a partir da sua estrutura de universidade pública, a qual está interligada às 

premissas dos moldes do sistema desenvolvido nas universidades públicas brasileiras, 

de ensino, de pesquisa e de extensão. O sistema de idéias que induz as suas funções está 

sob a perspectiva de busca do desenvolvimento social regional. Assim, assume 

determinações que se traduzem, por meio de diretrizes de extensão universitária, via 

Regimento Geral e PDI, os quais se orientam, em parte, mediante as proposições do 

FORPROEX e desenvolve projetos teóricos e práticos, prestação de serviços variados à 

comunidade, sob a forma de programas, projetos, cursos, produtos e publicação.   
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4 CONCLUSÃO 

 

Para iniciar esta pesquisa, intentou-se a compreensão da construção da 

concepção e do desenvolvimento das universidades, os modelos que se destacaram no 

mundo e a perspectiva brasileira. Verificou-se que, a princípio, no Brasil, houve 

influência portuguesa, jesuítica, seguiu trajetória sob influência européia e, nas últimas 

décadas, se voltou aos modelos norte-americanos.  

A análise teórica e histórica da universidade permitiu constatar que a realidade 

educacional brasileira serviu como instrumento de consolidação do capitalismo, por 

meio das universidades, desde a sua gênese, a serviço dos interesses de formação das 

elites, que, em segundo momento, se transformou com o intuito de formação de mão-de-

obra qualificada, para atender às necessidades do desenvolvimento industrial do país. 

Há, assim, um deslocamento da importância da educação para as estruturas de mercado, 

que produziram mudanças estruturais, para funcionar como agente a serviço do 

desenvolvimento econômico. 

Dessa apropriação, complexa, a universidade no Brasil, nos últimos anos se 

direciona, no discurso, sob a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Contudo, a partir das análises produzidas, nota-se que a universidade se encontra imersa 

em dicotomias institucionais, tais como: conflitos teoria/ prática e apelo técnico e 

profissional e entre servir ao mercado e se dedicar ao conhecimento genuíno.   

Esses conflitos institucionais promoveram reivindicações populares que 

acenderam a abertura de vagas em instituições públicas e privadas, sob a tutela do 

Estado. Essa exigência passou a se refletir em novas posições sociais e a redefinição de 

valorização de ciência e de criação da ciência em novas expectativas. Essas valorizações 

se referem à busca de uma universidade pensada sob a realidade, um espaço de 

investigação científica e de conhecimento em consonância com as necessidades sociais, 

institucionais; com a necessidade de reformulação interna; de diálogos junto à 

comunidade, mediante práticas regionais que produzam reflexão em melhoria de 

qualidade de vida.  

Termos como multiversidade serviram de base para formulações que elevaram 

as funções da universidade, no sentido de maior responsabilidade social, a partir de 

prerrogativas de promoção e de transformações de estruturas de intervenção, diante das 

dificuldades sociais, via educação superior. A necessidade de inserir maior número de 
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pessoas nesse processo se exprimiu, no Brasil, com a denominação de “educação 

popular”. Mais tarde, se traduziu em extensão universitária.  

Este anseio voltou-se à extensão universitária e seguiu a partir das definições 

apresentadas na América Latina, a partir do documento de Córdoba, que serviu de base 

para busca de reconhecimento da universidade em disseminação a todas as pessoas e 

iniciativas de mobilização na busca de solução aos problemas sociais nacionais.  

Essas acepções no contexto brasileiro, inicialmente, se guiaram em duas 

direções de influência externa: uma inglesa e outra americana, as quais produziram 

suportes para realização das atividades de extensão e se desenvolveram sob a 

perspectiva de apropriação, mais ampla do povo brasileiro de conhecimentos 

produzidos na universidade. Assim, prosseguiram em iniciativas de tendência 

amplamente políticas, de liberdade e de ação transformadora. Mudanças que possuíam 

conjecturas que se inseriram nos embasamentos de educação reflexiva de ascensão da 

consciência, num pensamento de que a condição para desenvolvimento social seria o 

acesso à educação. 

 Nesse cenário, assiste-se, hoje, a políticas de inclusão social, via educação 

superior, por meio de reserva de vagas na rede pública de ensino superior e o subsidio 

do Estado de vagas ociosas da rede privada. Como exemplo, as vagas do ProUni, para 

estudantes carentes. Políticas que acarretaram a diminuição de recursos em direção ao 

ensino superior público. Nesse sentido, a universidade pública enfrenta problemas entre 

receber novas funções de responsabilidade social, delegadas pelo estado, e a diminuição 

dos recursos a ela atribuída. Recursos que são desviados para as políticas de inclusão 

social, nas redes privadas.  

Esta investigação constatou que a universidade instrumentalizou a extensão 

universitária a assumir a função de interlocução entre a comunidade acadêmica e um 

maior número de pessoas. Assim, percebeu-se que a extensão universitária, ao assumir 

esse papel, produz ações complexas, que se orientam a práticas diversas e a ela se 

atribui a promoção e a assistência social, por parte das instituições de ensino superior 

públicos.  

Após essa análise e sob a motivação da participação em projeto de extensão da 

Universidade Estadual de Montes Claros, cumpriu-se o objetivo de compreender as 

concepções de extensão universitária desenvolvida nessa instituição, especificamente, a 

sua construção a partir das pressuposições de construção universitária que inspiram as 
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atividades de extensão desenvolvidas nas universidades públicas brasileiras e essas se 

relacionam às necessidades de desenvolvimento social.   

Com a conclusão do estudo, confirmou-se a hipótese de que a relação 

Universidade/Comunidade, via extensão universitária, na Unimontes, se constitui em 

um emaranhado de atividades departamentais e centrais, sem uma linha geral, com 

diferentes concepções, abrangências e alcances, com projetos permanentes e projetos 

descontínuos, assistencialistas e outros que buscam promover mudança social e, em 

muitos casos, desvirtuamento das funções de extensão. Essa constatação se remete à 

ausência de sistematização adequada das atividades; falta de definição, explícita, entre 

projetos, programas e entre ensino, pesquisa e extensão. Nota-se que há um elevado 

desempenho quantitativo, em termos de atendimentos na Unimontes. Entretanto a 

ausência de uma política de extensão, nessa instituição, inviabiliza a orientação efetiva 

nas políticas de extensão, propostas pelo FORPROEX.  

Assim, é possível afirmar que a extensão universitária da Unimontes se insere, 

de variadas formas, nas proposições dispostas nas estruturas de universidade pública 

brasileira, a qual se desenvolveu sob modelos dos sistemas universitários externos e se 

apropriou de características diversas. Coloca-se, nessa premissa, a busca de 

transformações no cenário político, econômico e social, por meio de procura constante 

de processos de reforma estrutural.  

Nota-se a participação da extensão Unimontes no cenário nacional em projetos 

de base nacionalista. Projetos que criaram impulso no período militar, mediante a 

ideologia de desenvolvimento em educação e na integração nacional, como o Projeto 

Rondon, que se desenvolve na Unimontes, a partir de 1977 e emerge na atualidade, a 

partir de 2005, atuando nos municípios norte-mineiros promovendo, assim, um resgate 

na orientação nacionalista, aliada às orientações do cenário político atual. 

Esses modelos de extensão universitária de características dicotômicas, com a 

realidade nacional e regional, são desenvolvidos durante a trajetória da extensão 

Unimontes e se direciona por meio de suas especificidades regionais. Essa afirmação 

parte das variadas características das atividades, onde há possibilidade de uma ação 

assumir diversas formas, ou seja, por exemplo, uma ação de extensão de atividade 

pontual e descontínua, considerada de cunho assistencialista, pode assumir formas de 

inserção social, à medida que, após o desenvolvimento dessa ação, há impossibilidade 

de quantificar e qualificar a formação de multiplicadores e a promoção de melhoria na 

qualidade de vida, a médio, ou a longo prazo, em âmbito local ou regional.  
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Como exemplo, as atividades de prestação de serviços na área da saúde que se 

ampliaram, nos últimos anos, ações de promoção à saúde e capacitação profissional e 

atividades desenvolvidas na área da educação que possuem objetivos futuros de 

melhoria de vida da comunidade e inserção dos que estão excluídos de políticas 

públicas educacionais. Sob esses aspectos, as atividades de extensão podem possuir 

características que buscam o desenvolvimento social regional e se inserir na função de 

responsabilidade social da universidade.  

Não é objeto saber em que medida isso ocorre, entretanto, à luz dos autores, nas 

atividades de extensão que são desenvolvidas, há uma indicação de que a extensão 

Unimontes participa no processo regional de integração comunidade/universidade, via 

atividades de extensão. Dessa afirmação é possível concluir que a participação da 

extensão universitária Unimontes depende de uma série de transformações estruturais 

que estão pendentes à conjuntura de atuação das universidades públicas brasileiras. 

 Dentre elas, destacam-se a maior visibilidade dos projetos, como disponibilidade 

de relatórios; a maior comunicação entre coordenadores e demais participantes de 

atividades de extensão; a sistematização das informações em rede; o maior 

envolvimento acadêmico e com a comunidade, em geral; os investimentos em infra 

estrutura adequada como espaço físico e equipamentos; a promoção de integração entre 

as equipes de trabalho; o destino de equipes para busca de fomentos em editais; o 

acompanhamento sistemático das ações de extensão e a procura constante de 

emancipação, sob expectativas de solidariedade e cooperação que busquem efetiva 

reforma do Estado, que priorize servir a interesses sociais.  

De um modo geral, essa discussão não se esgota, pois o contexto universitário 

brasileiro encontra-se de trajetória complicada com inúmeros desafios, em constante 

construção e reconstrução. Esses empreendimentos produzem constantemente novas 

formas de reivindicações sociais que intentam construir modelos de desenvolvimento, 

concretos de expectativas econômicas, políticas e sociais, com efetiva participação da 

sociedade.  

Nas afirmações de Paulo Freire (1983), a forma de busca do conhecimento 

humano é, via diálogo, entre a ciência e o comprometimento com as culturas populares. 

Brandão (2002) utiliza-se dessas idéias e elege princípios de regulação da vida social. 

Nesse sentido, o autor considera que a comunidade pode ser utilizada como instrumento 

que, por meio do diálogo, pode promover processo emancipatório.  
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Assim, a extensão universitária se desenvolve sob instrumento que aspira 

transformar e a criar formas de atuação, mediante demandas da comunidade. Para isso, é 

essencial o envolvimento amplo e efetivo, nas instituições universitárias, que inclua 

departamentos, alunos e professores, em intercâmbio constante com setores públicos e 

de iniciativa privada. 
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ANEXO 1- Projetos de Extensão por área Temática- Direitos Humanos -UNIMONTES- 2007 

Direitos Humanos 
 

Departamento/Setor Objetivo Público alvo Público Beneficiado/Ano 

     
Adolescentes para 
o III Milênio 
 

Saúde da Mulher e da 
criança 
 

Promover a saúde integral do adolescente, favorecendo o 
processo de crescimento e desenvolvimento, buscando 
reduzir a morbi-mortalidade e os desajustes individuais e 
sociais.    

Adolescentes carentes na faixa 
etária de 10 a 19 anos e suas 
respectivas famílias 

 
2003- 1.200 
2004- cerca de 150 
adolescente s 
2005- 150 adolescentes 
2006- 1.019 adolescentes 
2007- 235 adolescentes 

Alegria e 
Companhia- 
Doutores do Riso 
 

Educação Física 
 

Proporcionar vivências lúdicas às pessoas hospitalizadas, 
através do desenvolvimento de atividades de lazer e 
recepção. 

Pacientes hospitalizados no 
Hospital Universitário Clemente 
de Faria, Hospital Santa Casa de 
Montes Claros e Hospital 
Aroldo Torinho nos setores de 
Oncologia e Pediatria. 

 
2005- cerca de 300 
crianças  
(Santa Casa e HU) 
2006- 8640 pessoas 
2007-600 pessoas 

Observatório de 
Políticas Públicas 
de *Esporte e 
Lazer- OPPEL 

Educação Física 
 

Contribuir para a implantação de políticas públicas 
setoriais de esporte e lazer nos municípios do Norte de 
Minas e Vale do Jequinhonha 

Gestores de esporte e lazer dos 
municípios pertencentes ao 
Norte de Minas e Vale do 
Jequitinhonha 

2006- projeto em 
implantação  
2007- 20 Gestores e 
acadêmicos  
 
 

Observatório 
Social: Cidadania 
e Direitos 
Humanos 

Política e Ciências 
Sociais 
 

Traçar diagnósticos relativos ao processo de implantação 
das políticas sociais e públicas na cidade de Montes Claros 
(MG), identificando aspectos da violação da cidadania e 
dos direitos humanos.  

Sociedade civil, movimentos 
sociais, recursos humanos e 
gestores de políticas da 
comunidade montesclarense e 
região. 
 
 

2007- 530 pessoas 

Projeto Rondon Coordenadoria de 
Extensão Comunitária 
 

Desenvolver no estudante universitário, sentimentos de 
responsabilidade social e patriotismo e conhecimento de 
aspectos parcitulares e da diversidade da realidade 
brasileira. Contribuir para o diagnóstico de problemas e 

População dos municípios 
carentes brasileiros 

2006- 3.777 pessoas em 
Janeiro. 
2007- 814 pessoas 
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necessidade das comunidades selecionadas. 
 

SAJ Itinerante- 
Assistência 
Jurídica Gratuita   
 

Direito Público Adjetivo 
 

Propiciar o exercício da cidadania, no sentido mais amplo, 
à população de baixa renda, orientando-a com relação a 
seus direitos e sobre quais providencias deverá tomar para 
reclamá-los, realizando encaminhamentos aos órgãos 
competentes para que tenham os seus direitos 
reconhecidos e realizando encaminhamentos aos órgãos, 
competentes para que tenham os seus direitos 
reconhecidos e efetivados. O projeto visa ainda, atender a 
população ‘’in loco’’, colocando assim, a comunidade 
acadêmica em contato com o público e diante dos 
problemas reais da sociedade, permitindo aos acadêmicos 
de Direito da Unimontes uma extensão de seus 
conhecimentos, através da pesquisa, do debate acadêmico 
e da prática forense.   
  

População carente dos bairros 
periféricos de Montes Claros, 
atuação semanal no bairro 
Eldorado e diversos bairros: 
palestras educativas e 
atendimentos judiciários.   

2004-609 pessoas 
2005- cerca de 800 
pessoas 
2006- 1658 pessoas 
incluindo palestras e 
atendimentos jurídicos 
2007- 441 pessoas. 

Trabalho com os 
Catadores de 
Materiais 
Recicláveis para a 
Formação da 
Gestão Integrada 
de Resíduos do 
Município de 
Montes Claros 

Ciências Sociais 
 

Contribuir para a organização dos catadores, assessorar o 
relacionamento entre catadores e moradores e participar da 
discussão da Política de resíduos do Município. 

Catadores da cidade de Montes 
Claros, representantes de todos 
os segmentos que lidam com 
algum tipo de resíduo sólido.  

2006- 178 pessoas 
2007- 227 pessoas 

 
Unimontes 
Solidária: Em 
Busca da Redução 
das Disparidades 
Regionais e 
Sociais nas 
Regiões Norte de 
Minas e Vales do 
Jequitinhonha e 

 
Coordenadoria de 
Extensão Comunitária 

Promover ação solidária articulada, através dos diversos 
cursos da Unimontes, nos municípios carentes das regiões 
Norte de Minas, Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, de 
forma a equacionar os problemas sociais, reduzir a 
exclusão e as disparidades regionais, colocando a serviço 
da sociedade o conhecimento que é produzido na 
Universidade.    

Municípios carentes do Norte de 
Minas, Vales do Jequitinhonha e 
do Mucuri 

2003- 3.150 pessoas em 
Botumirim  
2004- 3.320 em Catuti e 
5.986 em Japonvar, 
4.610 em Francisco Sá e 
12.057 em Jequitaí. 
Em 2005- 2.911 em 
Patis. 14.234 em Lontra , 
5.406 em São João da 
Lagoa, 2.182 em São 
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do Mucuri 
 

Francisco e 2520 em 
Montalvânia. (total de 
5.376) 
2006- 5.714 em 
Gameleiras. 
2007- 2544 Novorizonte, 
3804 Curral de Dentro, 
2331 Bonito de Minas e 
6781, Capitão Enéas.    
 

Universidade e a 
Idade da Prata 
 

Artes Promover ações que elevem a auto-estima e a melhoria da 
qualidade de vida de idosos, por meio de atividades 
artístico-culturais, cursos, etc. .  

Pessoas da 3ª idade da 
comunidade em geral  

2005- 60 idosos que são 
atendidos em diversas 
ações que o projeto 
oferece. 
2006- 400 idosos 
2007- 95 idosos 

Fonte: Adaptado do Relatório de projetos da Pró-Reitoria de Extensão –PROEX- Coordenadoria de Extensão Comunitária- CEC- UNIMONTES- (2008).  
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ANEXO 2- Projetos de Extensão por área Temática- Saúde- UNIMONTES  

Saúde Departamento/Setor Objetivo Público alvo Público Beneficiado/Ano 

Atenção aos participantes 
Adolescentes para o III Milênio 

Odontologia 
 

Visa à realização de ações de promoção da saúde 
bucal, através de ações de prevenção e cuidado no 
tratamento de patologias bucais voltadas para o 
controle de seus fatores determinantes. Este projeto 
tem cunho docente assistencial. 

Adolescentes 
participantes do Projeto 
Adolescentes para o III 
Milênio. 

2006- 433 adolescentes 
2007- 62 adolescentes 
Montes Claros. 

Atenção Odontológica Promocional 
Referenciada  ao Idoso do Asilo 
São Vicente de Paula- Montes 
Claros 
 

Odontologia 
 

Capacitar os alunos do curso de odontologia para 
realizarem atendimento odontológico integral ao 
idoso.  

Idosos do asilo São 
Francisco de Assis, 
Casa da 3ª idade 
Sant’Ana e 
participantes do Projeto 
da 3ª idade da 
Unimontes, alunos do 
8º período do curso de 
odontologia. 

2005- cerca de 200, 
incluindo as palestras 
educativas. 
2006- 689 pessoas 
2007- 122 pessoas- 
Montes Claros. 

Atendimento odontológico ao 
Paciente Portador do HIV ou com 
AIDS 
 

Odontologia 
 

Promover atenção à saúde bucal em pacientes do 
serviço de DST/AIDS da Unimontes, através de 
serviços prestados por acadêmicos de odontologia, 
com supervisão de professores orientadores. 

Pacientes do Serviço 
DST/AIDS do 
HUCF/Unimontes. 

2005- 190 incluindo as 
palestras educativas  
2006- 234 pessoas 
2007- 132 pessoas. 

Atendimento Odontológico às 
crianças da Escola Secundino 
Tavares 
 
 
 
 
 

Odontologia 
 

Desenvolver conhecimento técnico científico que 
capacite o aluno a diagnosticar, planejar, tratar ou 
controlar doenças da cavidade bucal em paciente 
infantil.  

Alunos do 7º período 
de Odontologia e 
crianças de 06 a 12 
anos de idade da Escola 
Estadual Secundino 
Tavares. 

2005- cerca de 370 
crianças 
2006- 358 crianças  
2007- 92 crianças 

Atendimento Odontológico às 
crianças do Lar e Escola Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro 
 

Odontologia 
 

Desenvolver conhecimento técnico científico que 
capacite o aluno para o atendimento clínico e 
odontológico preventivo, não somente na resolução 
de problemas já existentes, mas principalmente no 
reconhecimento e prevenção dos mesmos, 
devolvendo à população alvo condições bucais 
satisfatórias.  

Alunos do 8º período 
de Odontologia e 
crianças entre 03 e 06 
anos de idade da Escola 
Nossa Senhora do 
Perpétuo.  

2005- cerca de 180 
crianças 
2006- 386 crianças  
2007- 326 crianças 
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Atendimento Odontológico Integral 
aos Usuários da APAE- Montes 
Claros 
 

Odontologia 
 

Prestar atendimento Odontológico integral a 
usuários da APAE- Montes Claros, por meio da 
atuação de professores do curso de odontologia e 
de alunos do 9º período do curso, sob a supervisão 
de professores orientadores.     

Usuários da APAE- 
Montes Claros. 
 

2005- cerca de 350, 
incluindo as palestras 
educativas. 
2006- 304 pessoas 
2007- 377 pessoas. 
Montes Claros 

Banco de Dentes Humanos 
Decíduos e Permanentes da 
Unimontes (Banco DDP) 
 

Odontologia 
 

Criar um órgão permanente à Universidade 
Estadual de Montes Claros- Unimontes, sob a 
denominação Banco de Dentes Humanos Decíduos 
e Permanentes da Unimontes  

Professores e 
acadêmicos do curso de 
odontologia da 
Unimontes, e de outras 
instituições de ensino. 
Pesquisadores da 
Unimontes e de outras 
instituições.  

2006- 350 acadêmicos e 
pesquisadores. 
2007- 350 acadêmicos, 
professores e 
pesquisadores.    
Montes Claros. 

Centro de Atendimento Integral ao 
Cliente Portador de Lesões 
Cutâneas 
 

De Assistência em 
Enfermagem 
 

Prestar atendimento integral ao cliente portador de 
lesões cutâneas.  

Portadores de lesões 
cutâneas residentes na 
cidade de Montes 
Claros/ MG e que 
buscarem o 
atendimento na 
Policlínica Doutor 
Hermes de Paula.  

2006- projeto em 
implantação  
 
2007- 120 pessoas 
Montes Claros. 

Criança Sorridente 
 

Odontologia Garantir aos Centros Municipais de Ensino de 
Montes Claros acesso a ações de promoção, 
prevenção e recuperação de saúde, utilizando a 
técnica do tratamento restaurador Atraumático 
(ART), que consiste em orientações de dieta e 
higienização periódica, associadas a atendimento 
clínico das lesões cariosas presentes, sem uso de 
consultório odontológico, reduzindo, assim, o 
índice CEO no município de Montes Claros. 

Crianças de 05 anos de 
idade, matriculadas nos 
Centros municipais de 
Ensino, pais das 
crianças, professores, 
monitores e 
funcionários desses 
centros de ensino.  

2006- 1619 pessoas 
 
2007- 1070 crianças- 
Montes Claros 

Gol de Placa 
 

Educação Física 
 

Estimular a prática de atividades físicas, 
favorecendo o desenvolvimento cognitivo, afetivo 
e social, além de proporcionar melhor qualidade de 
vida, em parceria com a LAFARGE.   

Crianças e adolescentes 
carentes de bairros 
periféricos da Lafarge, 
nas faixas de 07 a 14 
anos.   

2005- cerca de 150 
crianças e adolescentes 
2006-120  crianças e 
adolescentes 
2007- 150- cidade Montes 
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Claros. 
Handebol 
 

Educação Física Proporcionar aos acadêmicos dos diversos cursos 
da Unimontes a oportunidade de ter prática de 
atividade física regular, através do handebol, 
buscando não só condicionamento físico global, 
mas também momentos de lazer e de integração.  

Acadêmicos da 
Unimontes 

2004- 30 atletas 
2006- 60 atletas 
2007 80 atletas 

Odontologia para Gestantes Odontologia 
 

Realizar atividades de educação em saúde e 
promoção de saúde bucal para pacientes, através 
dos alunos do 7º período sob supervisão de 
professores.  

Pacientes do Projeto 
Maternidade segura/ 
HUCF/UNIMONTES e 
alunos do 7º período do 
curso de odontologia. 

2005 Cerca de 600 
pessoas incluindo as 
palestras educativas.  
2006- 414 pessoas. 
2007- 253 pessoas. 

Programa de Ginástica da 
Unimontes- PGU 
 

Educação Física  Promover a prevenção das DORT, buscando a 
melhoria da qualidade de vida do servidor dos 
diversos setores e centros da Unimontes. 

Servidores técnico-
administrativos e 
auxiliar de serviços 
gerais da Unimontes  

2004- 162 pessoas 
2005- cerca de 180 
pessoas 
2006- 900 pessoas 
2007- 150 pessoas. 

Promoção de Saúde Bucal para as 
Gestantes Atendidas nos Centros de 
Saúde de Montes Claros 
 

Odontologia Promover a saúde, com ênfase nos aspectos 
educacionais que permitirão às gestantes a 
manutenção da própria saúde bucal e de seus filhos. 

Gestantes que realizam 
pré-natal nos centros de 
saúde de Montes Claros 

2007- 151 atendimentos. 

Projeto Rondon 
 

Coordenadoria de 
Extensão 
Comunitária 

Desenvolver no estudante universitário sentimentos 
de responsabilidade social e patriotismo e 
conhecimento de aspectos parcitulares  e da 
diversidade da realidade brasileira. Contribuir para 
o diagnóstico de problemas e necessidades das 
comunidades selecionadas.  

População dos 
municípios carentes 
brasileiros. 

2006- 3,777 pessoas em 
Janeiro 
2007- 814 pessoas.  

Sorriso no Campo 
 

Odontologia Propiciar a melhoria da saúde bucal da população 
residente na zona dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri e do Norte de Minas (municípios da área de 
abrangência do IDENE), através de ações 
preventivas e de promoção da saúde bucal, 
principalmente. 

População em geral de 
todos os municípios 
contemplados pelo 
programa, acadêmicos e 
professores do curso de 
Odontologia da 
UNIMONTES  

2006-          - 
 
2007-          - 

Unicidade (Odontologia)  Odontologia Promover a integração da universidade com a 
sociedade, através de atividades odontológicas 
preventivas e voltadas para a promoção de saúde, 

População do Bairro 
Eldorado. 

2006-8.268 pessoas 
(palestras educativas e 
atendimentos 
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Fonte: Adaptado do Relatório de projetos da Pró-Reitoria de Extensão –PROEX- Coordenadoria de Extensão Comunitária- CEC- UNIMONTES- (2008). 
 

 

 

 

 

 

 

 

em conformidade com os objetivos do projeto 
Unicidade.   

odontológicos) 
2007- 6.313 pessoas. 

Unimontes Solidária: Em Busca da 
Redução as Disparidades Regionais 
e Sociais nas Regiões Norte de 
Minas e Vales do Jequitinhonha e 
do Mucuri 

Coordenadoria de 
Extensão 
Comunitária 

Promover ação solidária articulada, através dos 
diversos cursos da Unimontes, nos municípios 
carentes das regiões Norte de Minas, Vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri, de forma a equacionar 
os problemas sociais, reduzir a exclusão e as 
disparidades regionais, colocando a serviço da 
sociedade o conhecimento que é produzido na 
Universidade.    

Municípios carentes do 
Norte de Minas, Vales 
do Jequitinhonha e do 
Mucuri 

2003- 3.150 pessoas em 
Botumirim  
2004- 3.320 em Catuti e 
5.986 em Japonvar, 4.610 
em Francisco Sá e 12.057 
em Jequitaí. 
Em 2005- 2.911 em Patis. 
14.234 em Lontra , 5.406 
em São João da Lagoa, 
2.182 em São Francisco e 
2520 em Montalvãnia. 
(total de 5.376) 
2006- 5.714 em 
Gameleiras. 
2007- 2544 Novorizonte, 
3804 Curral de Dentro, 
2331 Bonito de Minas e 
6781, Capitão Enéas.   
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ANEXO 3- Projetos de Extensão por área Temática-Educação UNIMONTES  

Educação  Departamento/Setor Objetivo Público alvo Público Beneficiado/Ano 

Alfabetização 
Solidária 

Coordenadoria de 
Extensão 
Comunitária 

Contribuir para a erradicação do analfabetismo; propiciar 
condições para que o indivíduo tenha acesso à escola, 
estimulando sua formação com vistas à cidadania; 
inclusão e ampliação do nível de acesso à escola, 
estimulando sua formação com vistas à cidadania; 
inclusão e ampliação do nível de escolarização global das 
comunidades atendidas; auxiliar na implantação e 
institucionalização da EJA no município; incentivar a 
entrada e permanência do jovem e adulto na escola; 
contribuir para a qualificação de jovens para a expansão 
do quadro de profissionais da educação no município; 
desenvolver projetos que visam à melhoria de vida da 
comunidade municipal; oferecer curso de alfabetização 
inicial a jovens e adultos com pouca ou nenhuma 
escolarização que estão excluídos de políticas públicas 
educacionais específicas.     
    

Pessoas que desejarem 
alfabetizar-se. Não há 
restrições quanto à faixa 
etária, entretanto dar-se-à 
ênfase à mobilização de 
jovens de 12 a 18 anos.   

2006- 1819 alfabetizadores e 
alfabetizandos 
 
2007- 875 alfabetizadores e  
Alfabetizandos- Montes 
Claros. 

Projeto de Apoio a 
Matemática - São 
Francisco 
 

Ciências exatas  Apoiar a realização regional do projeto OBMEP, de 
iniciativa do Governo Federal, na região Norte de Minas, 
com divulgação, organização das etapas, correção de 
provas e análises de resultados.    

Alunos de 549 Escolas 
Públicas de 117 
municípios da região 
Norte de Minas e Vales do 
Jequitinhonha e do 
Mucuri. 

2005- 170.466 alunos 
inscritos, e cerca de 160 
participantes do evento, de 
premiação ocorrida em 
30/11/2005 
2006-180.972 alunos 
2007- 213.231 alunos. 

Filosofia na Sala 
de Aula 
 

Filosofia Atender uma demanda para formação de acadêmicos e 
egressos do curso de Filosofia para aplicação da Filosofia 
no universo infantil na sala de aula. 
 

Acadêmicos do Curso de 
Filosofia e professores da 
rede pública.  

2006- 1220 pessoas 
2007- 2740 pessoas 

Futsal Unimontes 
 

Educação Física Proporcionar aos acadêmicos dos cursos da Unimontes a 
oportunidade de ter prática de atividade física regular, 
através do futsal, buscando não só condicionamento físico 
global, mas também momentos de lazer e de integração 
. 

Corpo docente e discente 
da Unimontes. 

2006- 50 atletas 
2007- 50 atletas- Montes 
Claros 
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Grupo 
Assessoramento 
em Escolas 
Públicas- GAEP 
 

Departamento de 
Métodos e Técnicas 
Educacionais  

Promover ações de extensão, por meio do assessoramento 
aos professores das escolas de ensino fundamental e 
médio públicas de Montes Claros, proporcionando a 
formação continuada dos seus professores e propiciando 
espaço para o exercício da prática pedagógica para os 
acadêmicos dos cursos de licenciatura e pedagogia da 
UNIMONTES.  

Professores e alunos de 
Pedagogia e Normal 
Superior e demais 
licenciaturas da 
Unimontes; professores 
das escolas de Ensino 
Fundamental e médio; 
docentes da Escola 
Estadual Irmã Beata, 
Benjamin Versiani dos 
anjos, Antonia Canela, 
Escola Municipal CEMEI, 
Associação Beneficente 
Nosso Lar, Escola 
Municipal Geraldo Pereira 
de Suza e Centro 
Municipal de Educação 
Infantil Madre Paula 
Elizabete; Comunidade 
Escolar; familiares 
inseridos no contexto 
social das Escolas onde 
acontecerão os 
acessoramentos dói 
BAEP.     

2006- 519 pessoas 
2007- 280 pessoas. 

Geometria 
Dinâmica 
Leitura e Escrita 
em Cena –
Município de Unaí 
 

Ciências Exatas Estimular nos acadêmicos do curso de 
Matemática/Unimontes e na comunidade, o gosto pelo 
estudo da Geometria, a partir do resgate de conhecimento 
básico, inserindo-os na sua nova realidade.   

Acadêmicos de 
matemática e comunidade 
em geral.  

2006- 120 pessoas 
2007-276 pessoas 

Nadar Unimontes 
 

Educação Física e 
Desporto  

Aprimorar a equipe de natação NADAR Unimontes, 
visando aliar a natação à produção de conhecimento e 
identificar talentos desportivos, dentre os universitários e 
a comunidade em geral.  
 

Acadêmicos e 
Comunidade em geral  

2006- 32 pessoas 
2007- 1360 pessoas 
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Natação 
Sincronizada 
 

Educação Física  Incentivar a prática de natação sincronizada pela 
representação artística, pela criatividade, pelos benefícios 
adquiridos através da prática, no meio acadêmico e na 
comunidade, através de apresentações e espetáculos do 
grupo de Natação Sincronizada da Unimontes.  
 

Acadêmicos e servidores 
da Unimontes.  

2004-cerca de 50 pessoas 
2007- 60 pessoas- Montes 
Claros. 

Negros do Norte 
de Minas: Cultura, 
Identidade e 
Educação étnica 
em uma 
Comunidade 
Quilombola 

PPGDS- Programa 
de Pós-Graduação 
em 
Desenvolvimento 
Social 

Contribuir para o resgate, a reconstrução e o 
fortalecimento de identidade cultural de populações 
negras norte-mineiras. 

Comunidades 
Quilombolas do Norte de 
Minas  

2006-370 pessoas 

2007- 370 pessoas 

Núcleo de 
Atividades para 
Promoção da 
Cidadania- NAP 
 

Ciências Exatas  Articular os departamentos de Ciências Exatas, Letras, 
Artes, Biologia, História, Sistemas de Informação, 
Geociências, Educação Física, etc, por meio da criação e 
implementação de cursos preparatórios para o concurso 
vestibular para estudantes carentes das escolas públicas, 
de tal modo a melhoria de qualidade de vida e 
qualificação para o mercado de trabalho.    
    

Alunos de Escolas 
Públicas 

2006- 555 alunos 
2007- 800 alunos 

Projeto Pedagogia 
Hospitalar 
 

Hospital 
Universitário 
Clemente de Faria 

Implementar ações do programa de Humanização na área 
da Pediatria do Hospital Universitário, visando a valorizar 
o potencial infantil, por meio da educação inclusiva como 
resgate da cidadania e promover uma atenção integrada à 
criança internada no HUCF.  

Crianças de 0 a 13 anos 
internadas na Pediatria do 
Hospital Universitário 
Clemente  DE Farias da 
Unimontes 

2005- 1878 crianças e 
acompanhantes assistidos  
2006- 1236 crianças e 
acompanhantes assistidos. 
2007- 638 crianças e 
acompanhantes assistidos.  

Programa de 
Integração da 
Universidade ao 
Campo- PROIN  
 
 

Ciências agrárias  Promover a integração Universidade- Comunidade, a 
partir da realidade rural e de suas necessidades. Apresenta 
sugestões para melhorias da produtividade e desenvolver 
trabalhos na áreas de nutrição e produção animal, 
forragicultura e pastagens, reprodução animal 
bioclimatologia animal, melhoramento genético dos 
rebanhos, profilaxia e higiene, tecnologia e processamento 
de produtos de origem animal e outros.   
 

Alunos e professores dos 
cursos de Agronomia e 
Zootecnia, produtores e 
trabalhadores rurais, 
técnicos e empresas do 
setor agropecuário. 

2005- cerca de 400 
produtores e técnicos e 300 
acadêmicos. 
2006- 647 pessoas 
2007-185 pessoas  
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Programa 
Universidade na 
Melhor Idade em 
Pirapora- MG 
 

Geociências  Desenvolver ações que estimulem a capacidade artística, 
cognitiva e física do idoso, como palestras, cursos, 
oficinas, encontros, trabalho de campo e atividades 
artísticas, culturais e recreativas, em parceria com a 
Secretaria do Trabalho e Ação Social de Pirapora.  
   

Comunidade de Pirapora e 
Região; comunidade 
universitária   

2006- projeto em 
implantação  
2007- 180 idosos 

Projeto Pronera 
 

Coordenação de 
Extensão 
Comunitária 

Promover o aumento da escolarização dos jovens e 
adultos e a formação técnica no Magistério do 
Campo/Nível Médio para os educadores nos 
assentamentos e acampamentos norte-mineiros, na 
perspectiva da formação de capital humano local, 
favorecendo o resgate e a valorização do seu modus 
vivendi e o seu empobrecimento enquanto atores sociais, 
políticos e econômicos, comunitários e regionais.   
 

Jovens, adultos e 
educadores dos 
assentamentos e 
acampamentos norte -
mineiros 

2006- 1287 envolvendo 
educandos, educadores, 
coordenadores e acadêmicos. 
2007- ? 

     
Apoio à OBMEP- 
Olimpíada 
Brasileira de 
Matemática das 
Escolas Públicas, 
na Região Norte de 
Minas. 
 

Ciências Exatas  Apoiar a realização regional do Projeto OBMEP, de 
iniciativa do Governo Federal, na região Norte de Minas 
com divulgação, organização das etapas, correção de 
provas e análises de resultados.      

Alunos de 549 Escolas 
Públicas de 117 
municípios da região 
Norte de Minas e Vales do 
Jequitinhonha e do 
Mucuri. 

2005- 170.466 alunos 
inscritos, e cerca de 160 
participantes do evento, de 
premiação ocorrida em 
30/11/2005. 
2006- 180.972 alunos 
2007- 213.231 alunos. 

Projeto Rondon 
 

Coordenadoria de 
Extensão 
Comunitária 

Desenvolver no estudante universitário, sentimentos de 
responsabilidade social e patriotismo e conhecimento de 
aspectos parcitulares e da diversidade da realidade 
brasileira. Contribuir para o diagnóstico de problemas e 
necessidade das comunidades selecionadas 
 

População dos municípios 
carentes brasileiros 

2006- 3.777 pessoas em 
Janeiro. 
2007- 814 pessoas 

Unimontes 
Solidária: Em 
Busca da Redução 
das Disparidades 
Regionais e 
Sociais nas 

Coordenadoria de 
Extensão 
Comunitária 

Promover ação solidária articulada, através dos diversos 
cursos da Unimontes, nos municípios carentes das regiões 
Norte de Minas, Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, de 
forma a equacionar os problemas sociais, reduzir a 
exclusão e as disparidades regionais, colocando a serviço 
da sociedade o conhecimento que é produzido na 

Municípios carentes do 
Norte de Minas, Vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri 

2004-609 pessoas 
2005- cerca de 800 pessoas 
2006- 1658 pessoas 
incluindo palestras e 
atendimentos jurídicos 
2007- 441 pessoas. 
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Fonte: Adaptado do Relatório de projetos da Pró-Reitoria de Extensão –PROEX- Coordenadoria de Extensão Comunitária- CEC- UNIMONTES- (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiões Norte de 
Minas e Vales do 
Jequitinhonha e do 
Mucuri 

Universidade.    
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ANEXO 4- Projetos de Extensão por área Temática- Trabalho- UNIMONTES 

 
 

Departamento/Setor Objetivo Público alvo Público Beneficiado/Ano 

Implantação da Incubadora 
Tecnológica de Cooperativas 
Populares na Universidade 
Estadual de Montes Claros 
 

Política e Ciências 
Sociais 
 

Implantar uma Incubadora Tecnológica Popular na 
Universidade Estadual de Montes Claros que contribua 
na formação e organização de Cooperativas Populares 
na cidade de Montes Claros e região.  

Grupos populares de 
produção e Economia 
Popular Solidária ( 
cooperativas populares) 

2007- 100 pessoas- 
Montes Claros. 

Prestação de Serviços 
Contábeis- Um Instrumento 
de Cidadania e 
Desenvolvimento 
Sustentável para a 
Comunidade de Salinas-MG 
 

Ciências Contábeis Desenvolver e promover trabalho social no ramo 
contábil em forma de prestação de serviços para 
pessoas físicas, jurídicas, destacadamente voltadas 
para a comunidade carente, na cidade de Salinas- MG   

Profissionais liberais, 
como: contadores, 
advogados, médicos, 
dentistas, etc. Micro-
empreeendedores formais 
e informais; comerciantes 
(área urbana e rural, 
incluindo produtores 
rurais), prestadores de 
serviços; setor público; 
associações; órgãos de 
classes; discentes do 
curso e pessoas físicas.   
       

2006-projeto em 
andamento 
2007- 1100 pessoas 

Projeto Rondon 
 

Coordenadoria de 
Extensão Comunitária 
 

Desenvolver no estudante universitário, sentimentos 
de responsabilidade social e patriotismo e 
conhecimento de aspectos parcitulares e da 
diversidade da realidade brasileira. Contribuir para o 
diagnóstico de problemas e necessidade das 
comunidades selecionadas. 
 

População dos 
municípios carentes 
brasileiros 

2006- 3.777 pessoas em 
Janeiro. 
2007- 814 pessoas 

Unimontes Solidária: Em 
Busca da Redução das 
Disparidades Regionais e 
Sociais nas Regiões Norte de 
Minas e Vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri 

Coordenadoria de 
Extensão Comunitária 
 

Promover ação solidária articulada, através dos 
diversos cursos da Unimontes, nos municípios carentes 
das regiões Norte de Minas, Vales do Jequitinhonha e 
do Mucuri, de forma a equacionar os problemas 
sociais, reduzir a exclusão e as disparidades regionais, 
colocando a serviço da sociedade o conhecimento que 

Municípios carentes do 
Norte de Minas, Vales do 
Jequitinhonha e do 
Mucuri 

2003- 3.150 pessoas em 
Botumirim  
2004- 3.320 em Catuti e 
5.986 em Japonvar, 4.610 
em Francisco Sá e 12.057 
em Jequitaí. 
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é produzido na Universidade.    Em 2005- 2.911 em Patis. 
14.234 em Lontra , 5.406 
em São João da Lagoa, 
2.182 em São Francisco e 
2520 em Montalvãnia. 
(total de 5.376) 
2006- 5.714 em 
Gameleiras. 
2007- 2544 Novorizonte, 
3804 -Curral de Dentro, 
2331 -Bonito de Minas e 
6781- Capitão Enéas.    

Fonte: Adaptado do Relatório de projetos da Pró-Reitoria de Extensão –PROEX- Coordenadoria de Extensão Comunitária- CEC- UNIMONTES- (2008).  
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ANEXO 5- Projetos de Extensão por área Temática-Tecnologia UNIMONTES  

Tecnologia Departamento/Setor Objetivo Público alvo Público Beneficiado/Ano 
Adequação do Projeto, 
Implantação e 
Acompanhamento do Parque 
Tecnológico Regional de 
Montes Claros 
 

Ciências Econômicas 
 

Adequação do projeto, implantação e 
acompanhamento do parque Tecnológico 
Regional de Montes Claros. 

Empreendedores  2007 -20 –Montes Claros 

Projeto Rondon 
 

Coordenadoria de 
Extensão Comunitária 
 

Desenvolver no estudante universitário, 
sentimentos de responsabilidade social e 
patriotismo e conhecimento de aspectos 
parcitulares e da diversidade da realidade 
brasileira. Contribuir para o diagnóstico de 
problemas e necessidade das comunidades 
selecionadas. 
 

População dos 
municípios carentes 
brasileiros 

2006- 3.777 pessoas em 
Janeiro. 
2007- 814 pessoas 

Universidade Solidária: Em 
Busca da Redução das 
Disparidades Regionais e 
Sociais nas Regiões Norte de 
Minas e Vales do 
Jequitinhonha e  
do Mucuri 
 

Coordenadoria de 
Extensão Comunitária 
 

Promover ação solidária articulada, através 
dos diversos cursos da Unimontes, nos 
municípios carentes das regiões Norte de 
Minas, Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, 
de forma a equacionar os problemas sociais, 
reduzir a exclusão e as disparidades regionais, 
colocando a serviço da sociedade o 
conhecimento que é produzido na 
Universidade.    

Municípios carentes 
do Norte de Minas, 
Vales do 
Jequitinhonha e do 
Mucuri 

2003- 3.150 pessoas em 
Botumirim  
2004- 3.320 em Catuti e 
5.986 em Japonvar, 4.610 
em Francisco Sá e 12.057 
em Jequitaí. 
Em 2005- 2.911 em Patis. 
14.234 em Lontra , 5.406 
em São João da Lagoa, 
2.182 em São Francisco e 
2520 em Montalvãnia. 
(total de 5.376) 
2006- 5.714 em 
Gameleiras. 
2007- 2544 Novorizonte, 
3804 Curral de Dentro, 
2331 Bonito de Minas e 
6781, Capitão Enéas.    

Implantação e Ocupação da Ciências Agrárias Desenvolver e mostrar técnicas e habilidade Acadêmicos e 2007-498 pessoas. 
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Fazenda Experimental do 
Curso de Agronomia 
 

 agrônomas eficazes para melhor formação 
profissional dos alunos do curso de 
Agronomia, demais profissionais da área, bem 
como órgãos públicos e privados, para que 
possam repassar aos produtores rurais, através 
da extensão rural, a tecnologia adequada para 
que estes obtenham resultados satisfatórios no 
que diz respeito á qualidade e quantidade dos 
produtos cultivados com conseqüentes lucros.  

professores de 
graduação e pós-
graduação dos cursos 
de Agronomia e 
Zootecnia da 
Unimontes e outras 
instituições de 
Ensino; Instituições 
de Pesquisa e 
Extensão; Produtores 
Rurais, Empresários e 
Técnicos de áreas 
afins.   
 

Núcleos de Assessoria 
Contábil para Estudantes 
Regulares-NASCER 

Ciências Contábeis Proporcionar aos acadêmicos a ampliação no 
processo educativo, oportunizando a vivencia 
teórica e prática, mediante situações reais de 
trabalho, vinculadas á área de formação 
contábil em interação com o meio social.   

Acadêmicos e 
comunidade em geral 

2006- 533 
2007- 1277 

Fonte:Adaptado do Relatório de projetos da Pró-Reitoria de Extensão –PROEX- Coordenadoria de Extensão Comunitária- CEC- UNIMONTES- (2008). 
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ANEXO 6- Projetos de Extensão por área Temática- Educação Ambiental e Meio ambiente UNIMONTES  

Educação Ambiental e 
Meio ambiente 

Departamento/Setor Objetivo Público alvo Público 

Beneficiado/Ano 

Instalação e Manutenção da Horta 
de Ensino e Extensão no Campus 
de Janaúba 
 

Educação ambiental 
Ciências Agrárias 
 

Disponibilizar uma infra estrutura básica para 
as aulas práticas de Olericultura, atividades de 
pesquisa e extensão, para subsidiar o 
estabelecimento da produção convencional e 
orgânica de diversas hortaliças, promovendo 
ainda a sustentabilidade ao longo dos anos, 
tanto do ponto de vista econômico como 
ambiental, preservando o meio ambiente sem 
causar degradação dos solos, cursos d’água e 
que produzam hortaliças de elevada qualidade 
e isentos de produtos químicos e/ou dentro de 
limites toleráveis que não prejudiquem a saúde.  
  

Alunos e professores dos 
cursos de Agronomia 

2006- 3800 pessoas 
2007- 300 pessoas- 
Janaúba 

Oportunidades e Desafios no 
Desenvolvimento da Gestão 
Participativa da Pesca no Alto-
Médio ao Francisco, Minas Gerais 
 

Meio ambiente – 
Geociências   

Apoiar a implementação da co gestão de 
recursos pesqueiros do alto médio São 
Francisco, descrevendo as principais 
aprendizagens sobre oportunidades e deságios 
no desenvolvimento de manejos participativos 
e adaptativos de recursos naturais comuns no 
Brasil. 
 

Pescadores artesanais do 
Rio São Francisco em 
Minas Gerais e órgãos 
governamentais 
relacionados à 
regulamentação e 
fiscalização da pesca. 

 

Revista Verde Grande Meio ambiente- Pró- Reitoria 
de Extensão 

Construir, no espaço municipal, uma revista 
para divulgação de artigos, resenhas, 
comunicações, crônicas e reportagens com foco 
na questão ambiental que considere a realidade 
loco-regional a partir da ênfase nos recursos 
naturais e na necessidade do uso racional destes 
recursos, dentro da perspectiva de um modelo 
de desenvolvimento sustentável.   

Professores, 
pesquisadores, 
acadêmicos, jornalistas, 
escritores, ambientalistas 
e profissionais ligados à 
temática ambiental, bem 
como alunos das escolas 
públicas estaduais e 
municipais de Montes 
Claros. 

2005- 03 edições 
publicadas  
2007- 02 edições 
publicadas 
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Projeto Rondon 
 

Coordenadoria de Extensão 
Comunitária 
 

Desenvolver no estudante universitário, 
sentimentos de responsabilidade social e 
patriotismo e conhecimento de aspectos 
parcitulares e da diversidade da realidade 
brasileira. Contribuir para o diagnóstico de 
problemas e necessidade das comunidades 
selecionadas. 
 

População dos 
municípios carentes 
brasileiros 

2006- 3.777 pessoas 
em Janeiro. 
2007- 814 pessoas 

Unimontes Solidária: Em Busca 
da Redução das Disparidades 
Regionais e Sociais nas Regiões 
Norte de Minas e Vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri 
 

Coordenadoria de Extensão 
Comunitária 
 

Promover ação solidária articulada, através dos 
diversos cursos da Unimontes, nos municípios 
carentes das regiões Norte de Minas, Vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri, de forma a 
equacionar os problemas sociais, reduzir a 
exclusão e as disparidades regionais, colocando 
a serviço da sociedade o conhecimento que é 
produzido na Universidade.    
 
 
 
 
 

Municípios carentes do 
Norte de Minas, Vales 
do Jequitinhonha e do 
Mucuri 

2003- 3.150 pessoas 
em Botumirim  
2004- 3.320 em 
Catuti e 5.986 em 
Japonvar, 4.610 em 
Francisco Sá e 
12.057 em Jequitaí. 
Em 2005- 2.911 em 
Patis. 14.234 em 
Lontra , 5.406 em 
São João da Lagoa, 
2.182 em São 
Francisco e 2520 em 
Montalvãnia. (total 
de 5.376) 
2006- 5.714 em 
Gameleiras. 
2007- 2544 
Novorizonte, 3804 
Curral de Dentro, 
2331 Bonito de 
Minas e 6781, 
Capitão Enéas.  
 
 
 
   

Viveiro de Mudas Frutíferas da Meio ambiente- Produzir mudas frutíferas de alta qualidade Viveiristas, produtores 2004- 1.000 
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Unimontes Ciências agrárias  fitossanitária; treinar alunos, funcionários e 
demais profissionais nesta atividade; realizar 
cursos e angariar recursos para manutenção do 
projeto. 

rurais, alunos do curso 
de Agronomia da 
Unimontes, demais 
profissionais da 
atividade.  

2005- cerca de 1000 
pessoas  
2006- 231 
2007- 590 pessoas. 

Fonte: Adaptado do Relatório de projetos da Pró-Reitoria de Extensão –PROEX- Coordenadoria de Extensão Comunitária- CEC- UNIMONTES- (2008).  
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ANEXO 7- Projetos de Extensão por área Temática- Comunicação e Cultura- UNIMONTES  

Comunicação/Cultura  

 

Departamento/Setor Objetivo Público alvo Público Beneficiado/Ano 

Revista Cerrados  

 

Geociências 

 

Divulgar expandir e socializar os 
estudos e pesquisas produzidas por 
professores e alunos do curso de 
Geografia e de áreas afins, através 
da Revista Cerrados, periódico 
anual. 

Docentes e discentes ligados ao 
Departamento de Geociências e a 
outras Ciências afins à Geografia, 
aberta a contribuições e 
colaboração de autores, 
pesquisadores de outras instituições 
do país e tem como marca a 
pluralidade de idéias.  

2003- 01 edição publicada 

2004- 01 edição publicada 

2005- 01 edição publicada 

 

Revista Economia 3ª 
Margem 

Ciências Econômicas  

 

Criar, estruturar e divulgar a Revista 
Texto Econômico do Curso de 
Economia da Unimontes, visando 
difundir e disponibilizar a produção 
científica da área da Ciência 
Econômica. 

Acadêmicos e Comunidade em 
geral 

2006- 01 edição publicada. 

Unimontes Solidária: 
Em Busca da 
Redução das 
Disparidades 
Regionais e Sociais 
nas Regiões Norte de 
Minas e Vales do 
Jequitinhonha e do 
Mucuri 

 

Coordenadoria de Extensão Comunitária 

 

Promover ação solidária articulada, 
através dos diversos cursos da 
Unimontes, nos municípios carentes 
das regiões Norte de Minas, Vales 
do Jequitinhonha e do Mucuri, de 
forma a equacionar os problemas 
sociais, reduzir a exclusão e as 
disparidades regionais, colocando a 
serviço da sociedade o 
conhecimento que é produzido na 
Universidade.    

Municípios carentes do Norte de 
Minas, Vales do Jequitinhonha e do 
Mucuri 

2003- 3.150 pessoas em Botumirim  

2004- 3.320 em Catuti e 5.986 em 
Japonvar, 4.610 em Francisco Sá e 
12.057 em Jequitaí. 

Em 2005- 2.911 em Patis. 14.234 
em Lontra , 5.406 em São João da 
Lagoa, 2.182 em São Francisco e 
2520 em Montalvãnia. (total de 
5.376) 

2006- 5.714 em Gameleiras. 

2007- 2544 Novorizonte, 3804 
Curral de Dentro, 2331 Bonito de 
Minas e 6781, Capitão Enéas.    
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Projeto Rondon Coordenadoria de Extensão Comunitária 

 

Desenvolver no estudante 
universitário, sentimentos de 
responsabilidade social e 
patriotismo e conhecimento de 
aspectos parcitulares e da 
diversidade da realidade brasileira. 
Contribuir para o diagnóstico de 
problemas e necessidade das 
comunidades selecionadas. 

População dos municípios carentes 
brasileiros 

2006- 3.777 pessoas em Janeiro. 

2007- 814 pessoas 

Fonte: Adaptado de: relatório da Pró-Reitoria de Extensão –PROEX- Coordenadoria de Extensão Comunitária- CEC- UNIMONTES- (2008)  
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APÊNDICE  
Roteiro para entrevista semi-estruturada a Pró-Reitores de Extensão Unimontes 

 

1- Para começar, diga-me durante qual período o (a) Senhor (a) Foi Pró-Reitor (a)? 

Qual a conjuntura histórica da UNIMONTES no momento em que foi Pró-

Reitor (a)?  

2- Em sua opinião, o que é a Extensão Universitária? Como o (a) Sr (a) 

conceituaria a Extensão? 

3- Qual é o motivo do grande número de projetos de Extensão e o desenvolvimento 

de poucos programas de Extensão? Como os diferencia? 

4- Quais as ações executadas pela Extensão universitária UNIMONTES que 

considera mais importantes quanto à relevância social? Em sua opinião, quais 

promovem emancipação social e que tipo de Projetos não promove mudança 

social?  

a- Quais os objetivos? 

b- Qual o público-alvo?  

c- Qual a duração?  

d- Quais os principais resultados obtidos?  

e- Esses Projetos, foram desenvolvidos em quais Campi?  

5- Em sua opinião, a quem serve a Extensão UNIMONTES: à comunidade ou aos 

estudantes? Quem depende mais dela?  

6- A extensão universitária serve para angariar recursos para essa instituição? Em 

que medida? 

7- Quais informações possui sobre o Projeto Rondon e a Extensão Universitária 

UNIMONTES? 

8-  Como a Extensão UNIMONTES se posiciona mediante as diretrizes do Fórum 

de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras?  

9-  Em sua opinião, o princípio Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, que está expresso no (PDI-UNIMONTES-2005-2009), se materializa 

nessa instituição? 

10- E a Extensão na Unimontes, como o (a) Sr (a) avalia? Quais os avanços, os 

desafios? Como o (a) Sr (a) vê comparativamente em relação a outras 

Universidades (os pontos fortes e fracos). 

 


