
O QUE É EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA?



CERTAMENTE VOCÊ ESTÁ REALIZANDO OU 

PARTICIPANDO DE AÇÕES DE EXTENSÃO E 

AINDA NÃO SE LIGOU PARA ISSO!!!

VOCÊ QUE FAZ 

PARTE DA NOSSA 

COMUNIDADE 

ACADÊMICA!!!



Mas, o que é 
extensão?

Extensão é a forma de articulação entre universidade e sociedade por meio de diversas ações. 

Significa estender a universidade para além dos seus muros, interagindo com a comunidade e abrindo-se a ela. 

A Universidade oferece seus conhecimentos e adquire novos saberes a partir da interação entre eles. 

Desenvolve ações voltadas para a sociedade e aquelas desenvolvidas com a sociedade.

Assim se constrói uma universidade de qualidade e com compromisso social.



Comunidade

Qual a missão das universidades?

ENSINO

EXTENSÃO 
transmitir e receber 

novos conhecimentosPESQUISA
Produzir conhecimento

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


“A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da

indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, é um

processo interdisciplinar educativo, cultural, científico e

político que promove a interação transformadora entre a

Universidade e outros setores da sociedade.(...)”. (FORPROEX, 2012)

A Extensão Universitária do Centro Universitário FMABC, 

articulada ao ensino e à pesquisa, assume o compromisso 

com a dignidade humana, com a saúde e os direitos de 

cidadania.



• Interação Dialógica

• Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade

• Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão

• Impacto na Formação do Estudante

• Impacto e Transformação Social

COMO DEVO CONSTRUIR UMA 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO? O 

QUE QUALIFICA UMA 

ATIVIDADE ACADÊMICA DE 

EXTENSÃO?



EIXOS TEMÁTICOS COLOCADOS PARA A EXTENSÃO 

CUMPRIR COM O SEU PAPEL SOCIAL. 

VEJAMOS ALGUNS:

 Direitos Humanos

 Educação

 Meio Ambiente

 Promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde

 Tecnologia e Produção de Serviços

 Trabalho

 Comunicação

 Cultura e esportes

 Outros

Baseados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS. 
Organização Mundial de Saúde - OMS



 Programas

 Projetos

 Prestação de serviços

 Atividades culturais

 Cursos

 Eventos

 Etc.

O QUE FAZ A PRÓ-

REITORIA DE EXTENSÃO 

(PROEX)?

É o setor na universidade responsável 

por orientar, articular e coordenar as 

atividades de extensão que ocorrem em 

diversos setores da instituição, que são 

realizadas através de:



Algumas ações de extensão

FMABC faz parceria com Colégio 

Singular para certificar protocolos 

de biossegurança

Uso racional de Medicamentos

Mutirão de Vasectomia

Mutirão de saúde

Dia do Adolescente



O QUE É UMA AÇÃO DE EXTENSÃO UNIVERSITARIA?

 É a resposta a um determinado problema social identificado pela

comunidade ou universidade.

 A partir do PROBLEMA tem-se uma IDEIA de como solucionar o problema

através de AÇÕES.

 A ideia e as ações devem se formuladas a partir de um grupo de pessoas com

interesses comuns. Assim o projeto ficará mais rico e consistente.

 É importante colocar as ideias e as ações no papel, elaborando um projeto.

 O projeto indica o que se quer fazer e como fazer.



• Valorização da nossa instituição perante à sociedade;

• Visibilidade do nosso importante papel social;

• Reconhecimento acadêmico para todos que participam;

• Integração e interação através do conhecimento das atividades realizadas;

• Acompanhamento do desempenho institucional

• Apoio do Setor de Comunicação da FMABC para a divulgação da ação
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