
 
A NOVA REALIDADE DA EXTENSÃO E O DESAFIO DA CREDITAÇÃO 

 
 

O novo Plano Nacional de Educação, constante da lei federal 13.005 sancionada em junho de 
2014, estabelece Metas e Estratégias que deverão ser observadas até 2020. A estratégia 7 da 
meta 12 diz o seguinte: 
 

12.7) Assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares 
exigidos para a graduação em programas e projetos de Extensão universitária, 
orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social. 

 
Pouco depois da publicação da nova lei, instituições federais e estaduais de ensino superior 
sediadas em Minas Gerais iniciaram um processo de reflexão sobre a referida meta. Foram 
realizados encontros em Ouro Preto, São João del Rei e Belo Horizonte e Uberlândia com o 
objetivo de conhecer iniciativas, trocar experiências e estabelecer parâmetros comuns como 
subsídio à normatização no interior de cada IPES (Instituição Pública de Ensino Superior). 
 
Participam deste trabalho as Universidades Federais de Alfenas (Unifal), de Itajubá (UNIFEI), 
de Juiz de Fora (UFJF), de Lavras (UFLA), de Minas Gerais (UFMG), de Ouro Preto (UFOP), de 
São João del-Rei (UFSJ), do Triângulo Mineiro (UFTM), do Vale do Jequitinhonha e Mucuri 
(UFVJM), de Viçosa (UFV), de Uberlândia (UFU) e Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
Envolveram-se também as instituições estaduais UEMG-Universidade do Estado de Minas 
Gerais , UNIMONTES- Universidade Estadual de Montes Claros, da UNESP –  Universidade 
Estadual Paulista e UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.   
 
Decidiu-se denominar “creditação” ao processo de inserção formal das atividades de 
Extensão nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). Durante os encontros realizados, 
conhecemos iniciativas exitosas no tocante à creditação das Universidades Federais da Bahia 
(UFBA), de São Carlos (UfSCar) e do Rio de Janeiro (UFRJ), com diferentes estratégias e fases 
de implementação. 
 
Chegou-se ao consenso de que o processo de institucionalização da Extensão universitária 
inclui a “creditação”, entendida como créditos de Extensão que integralizarão os currículos 
dos cursos de graduação, através do desenvolvimento de programas, projetos, além da 
oferta de disciplinas como “Iniciação à Extensão Universitária” e “Metodologias de Extensão 
Universitária”. 
 
Entendemos que a creditação trará contribuição efetiva para a concretização da 
indissociabilidade entre Ensino/Pesquisa/Extensão nas IPES, reforçando o caráter público de 
nossas instituições e o seu compromisso com a Sociedade.  
 
Todos os envolvidos nestas reflexões têm plena consciência do desafio que se coloca para os 
extensionistas universitários, sejam docentes, técnico-administrativos e discentes. 
 
O primeiro desafio, como nos mostrou a experiência do Plano Nacional de Educação anterior 
(2001-2011), é que não basta estar escrita na lei para que a creditação aconteça. De fato, o 
Plano de 2001 já previa esta meta e ela não se concretizou, talvez devido às dificuldades que 
traz embutida, posto que sua implementação impacta a atividade de formação na 



Universidade de forma bastante intensa. Certo é que, os esforços por parte da comunidade 
extensionista no período anterior não logrou ser capaz de induzir a efetivação do disposto 
em lei. 
 
Outro desafio diz respeito ao modo de planejar e produzir a Extensão no cotidiano de nossas 
IPES que muitas vezes não a vê incorporada à prática acadêmica, ou quando o faz, esta 
aparece como apêndice, opcional e não como fundamental à formação do discente. A 
Extensão não é atividade rotineira, não é aula ou pesquisa de laboratório ou biblioteca. A 
Extensão é fruto, muitas vezes, do compromisso ético e político de alguns dos envolvidos. 
 
Essencialmente, trata-se de atividade que possibilita ao discente fazer jus a uma formação 
socioreferenciada de acordo com os desafios, contradições e necessidades da sociedade em 
que vive, e em que irá atuar profissionalmente. Isto porque é por intermédio da atividade 
extensionista que a troca de saberes entre o conhecimento da universidade e aquele afeito à 
comunidade se concretiza, de forma a beneficiar ambos no processo formativo estabelecido.  
 
Assim, coloca-se como desafio fundamental às IPES garantir condições plenas à participação 
em atividades de Extensão que levem ao cumprimento da meta 12.7, reafirmando o 
disposto constitucional.  
 
O movimento de debate e articulação em andamento aparece como um elemento novo no 
processo de implementação da meta em questão. Articulados como estamos, podemos 
achar caminhos e soluções para cumprir plenamente a lei. Este processo demandará, no 
entanto, ações estratégicas no interior das IPES, além de envolver outras instâncias 
organizadas da Extensão e para além dela.  
 
Assim, temos consciência de que este não é um desafio só dos órgãos de Extensão, na 
medida em que a sua implantação depende de alterações curriculares, mudanças culturais, 
regulamentações internas e externas. 
 
Vencer este desafio exige pensamentos e ações estratégicas. O cenário para o processo de 
creditação da Extensão é muito amplo e organiza-lo na forma de eixos nos ajudará a cumprir 
um plano de ações favorável ao alcance da meta 12.7. 
 
Eixo 1. Legitimidade e reconhecimento da extensão na gestão da Universidade. 
a) Equiparação efetiva das atividades de extensão com as atividades de pesquisa e de ensino 
na pontuação da progressão/promoção na carreira docente, nos critérios para alocação de 
vagas, na seleção do docente e no planejamento da carga horária do docente;  
b) Consideração da extensão na distribuição de recursos na Matriz Orçamentária da 
Universidade. 



Eixo 2. Inserção da extensão nos Projetos Pedagógicos levando em conta as 
especificidades de cada Unidade/Curso. 
a) Formalização de Programas e Projetos de extensão, já existentes na Unidade/Curso no 
Projeto Pedagógico do Curso; 
b) Articulação de Programas e Projetos de extensão com os conteúdos disciplinares a partir 
de debates com o NDE – Núcleo Docente Estruturante e o Colegiado de Curso e/ou 
equivalente e dos trabalhos de mapeamento das ações de extensão elaborados pelas Pró-
reitorias; 
c) Criação de novas propostas de extensão em consonância com os conteúdos disciplinares 
dos currículos dos cursos visando a ampliação da oferta de atividades de extensão. 
 
Eixo 3. Validação da extensão junto aos Órgãos Externos de avaliação e fomento. 
a) Criação de Grupos de Extensão e Pesquisa junto ao CNPQ. 
b) Criação de Bolsas de Produtividade em Extensão; 
c) Editais próprios de Extensão nas agências de fomento; 
d) Inclusão das ações de Extensão na avaliação externa nos cursos de graduação e pós-
graduação. 
 
Eixo 4. Reconhecimento e incentivo do intercâmbio nacional e internacional das atividades 
de extensão. 
a) Inclusão das ações de extensão nos Programas de Governo de mobilidade estudantil; 
b) Inclusão do intercâmbio nacional e internacional docente em ações extensionistas. 
 
Eixo 5. Definição e implementação de Indicadores Gerais da extensão. 
a) Avaliação e acompanhamento das atividades de Extensão; 
b) Subsidiar o MEC quanto à avaliação das ações de extensão; 
c) Mensuração do impacto da extensão para ampliação do fomento das ações de extensão. 
 



Eixo 6. Produção científica em extensão. 
a) Levantamento e identificação de todos os periódicos de extensão, com suas respectivas 
qualificações; 
b) Fortalecer e qualificar os periódicos em extensão; 
c) Aumentar a captação de artigos e circulação interinstitucional. 
 
Considerando todos estes aspectos, apresentamos este documento ao FORPROEX - Sudeste, 
solicitando que o mesmo incorpore essa discussão a sua agenda e o encaminhe ao 
FORPROEX Nacional para as devidas discussões junto aos fóruns de pró-reitores de 
Graduação e de Pesquisa, Abruem, Andifes e MEC, no sentido de articular reflexões e ações 
mais amplas visando ao cumprimento da referida meta. 
 

Uberlândia, 26 de fevereiro de 2015. 
 

 


