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PNE E EXTENSÃO 

 

 

A lei 13005 de 25/06/2014, aprova o Plano Nacional de Educação, 

estabelece 10 diretrizes, mas nenhuma delas se refere especificamente à 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que havia sido 

tratado em outros documentos editados pela Presidência da República 

anteriormente. Esta mesma lei define 20 metas a serem cumpridas no 

prazo de vigência do PNE. Nenhuma delas trata especificamente da 

Extensão Universitária 

Entretanto, a única meta que se refere à extensão é a Meta 12, que diz: 

“Elevar a taxa bruta de matrículas de educação superior para 50% e a taxa 

líquida para33%da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da 

oferta e expansão para, pelo menos 40% das novas matrículas, no 

segmento público”. Ou seja, ainda não trata de atividades de extensão 

universitária. 

Mas na estratégia 12.7 está definido: “assegurar no mínimo 10% do total 

de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e 

projetos de extensão universitária, orientando, prioritariamente para 

áreas de grande pertinência social”. 

E só! Mas isso já suficiente para desencadear inúmeros debates e 

interpretações desta estratégia. 

Se entendermos a estratégia como sendo um caminho para se atingir uma 

determinada meta, neste caso, fica difícil associarmos a estratégia 12.7 

com a meta no. 12, pois a meta não menciona a extensão! Nenhum outro 
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documento, de que nós tenhamos conhecimento foi editado pelo Governo 

para tratar desse assunto, mas a comunidade vem discutindo com 

bastante profundidade a estratégia 12.7. Entretanto, toda essa discussão, 

envolvendo instituições de ensino públicas e privadas assume que a 

estratégia 12.7 é uma meta a ser atingida até 2020. Ao menos, parece-me 

que esta seja a tendência firme das instituições de ensino, consciente ou 

não. 

O que eu proponho neste fórum é, em um primeiro momento, discutirmos 

a validade da interpretação da estratégia 12.7 como uma meta. Uma vez 

aceito este princípio, discutir os meios a serem usados para atingir esta 

”meta” de 10% em programas e projetos de extensão, ou seja, suas 

estratégias. 

 

Para tanto, acho necessário uniformizarmos alguns conceitos, começando 

pela definição do que é extensão universitária. Embora a comunidade 

acadêmica ainda mostre muita dificuldade na compreensão do conceito, 

acho que podemos assumir, ao menos neste fórum, que seja consensual a 

interpretação de que a Extensão é uma atividade acadêmica que articula 

o Ensino e a Pesquisa e viabiliza a relação entre a universidade e a 

sociedade. 

Assim sendo, a extensão não pode ser encarada como um conjunto de 

atividades isoladas da pesquisa e do ensino. Ela deve ser encarada como 

uma forma de a universidade levar à sociedade os conhecimentos gerados 

pela universidade, para que a sociedade possa ser beneficiada. Este 

processo deve ocorrer num fluxo contínuo, por meio de programas 

institucionais de longa duração e projetos específicos, mas integrados a 
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programas de maior amplitude. Os eventos extensionistas são ações 

objetivas associadas a projetos ou a programas, que estabelecem pontos 

de tangência entre a universidade e a sociedade. 

Podemos assim chegar ao segundo e mais polêmico tema de debate que 

proponho para este fórum: os 10% a que refere o legislador devem estar 

incluídos na carga horária do curso ou eles representam uma carga 

obrigatória adicional? Parece-me que a academia já assumiu a segunda 

alternativa, tanto é que já criou um neologismo para se referir a ela: a 

curricularização da extensão.  

Uma vez aceita a ideia de que a curricularização é a melhor interpretação 

para a meta dos 10% até 20120, como ela deve ser introduzida nos 

Projetos Pedagógicos de Cursos? Criando disciplinas que tratem de 

atividades extensionistas? Ou abrindo espaço em algumas disciplinas que 

tem naturalmente vieses extencionistas, para se acumular horas/créditos 

parciais, até se atingir os 10% no total do curso? 

Estão aqui, então, colocados alguns aspectos para serem debatidos nesta 

mesa redonda... 

 

Obrigado. 


