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Briefing  

1º Encontro Nacional do Programa de Extensão Universitária. 

Dias 2, 3 e 4 de Dezembro de 2014. 

Unique Palace, Brasília/DF. 

 

 Participam da Mesa de Abertura:  

 Ministros e autoridades representantes dos 18 órgãos parceiros do Ministério da Educação no 

Programa Nacional de Extensão Universitária – PROEXT e representantes do Fórum de Pró-

Reitores de Extensão das Instituições de Educação Superior Públicas Brasileiras.  

 Órgãos parceiros: Ministério da Cultura, Ministério da Integração Nacional, Ministério da 

Justiça, Ministério da Pesca e Aquicultura, Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, 

Ministério das Comunicações, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do 

Esporte, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Secretaria de Direitos Humanos, 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Secretaria de Políticas para as 

Mulheres, Secretaria-Geral da Presidência da Repú 

 blica, Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições de Educação Superior Públicas 

Brasileiras.  

 

 O Programa Nacional de Extensão Universitária  

 O Programa Nacional de Extensão Universitária é financiado e desenvolvido por meio de 

Editais anuais através do Ministério da Educação. O programa está situado na Secretaria de 

Educação Superior (SESu) na Diretoria de Políticas e Programas de Graduação e na 

Coordenação Geral de Relações Estudantis (DIPES). O PROEXT atua tendo como diretrizes a 



 

 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; a interação dialógica entre a universidade 

e a sociedade na qual se insere; a interdisciplinaridade buscando o impacto na formação dos 

estudantes e na transformação social ao se extrapolarem as fronteiras da universidade, 

colocando-a em permanente contato com a sociedade e suas demandas políticas, econômicas e 

sociais.  

 

 Dentre os objetivos do PROEXT estão justamente a necessidade de fomentar programas e 

projetos de extensão que contribuam para o fortalecimento de políticas públicas; estimular o 

desenvolvimento social e o  espírito crítico dos estudantes, bem como a atuação profissional 

pautada na cidadania e na função social da educação superior; contribuir para a melhoria da 

qualidade da educação brasileira por meio do contato direto dos estudantes com realidades 

concretas e da troca de saberes acadêmicos e populares; propiciar a democratização e difusão 

do conhecimento acadêmico; e fomentar o estreitamento dos vínculos entre as instituições de 

ensino superior e as comunidades populares do entorno. Assim, o PROEXT é hoje um 

importantíssimo canal de comunicação entre a sociedade e a universidade no sentido de 

propiciar uma ampla formação dos estudantes de graduação, bem como na interação dialógica 

em termos de tecnologia e troca de saberes, valorizando as particularidades regionais, os 

conhecimentos tradicionais, as minorias, o meio ambiente.  

 

 O Programa é o maior suporte financeiro à extensão universitária, um dos pilares da 

universidade que representa a aproximação entre os saberes produzidos nas universidades e a 

sociedade. Além de financiar as ações de extensão, que é um dos pilares de sustentação da 

universidade, o programa atua em áreas prioritárias como ferramenta indutora e capilarizadora 

das políticas públicas implementadas pelo Governo Federal.  

 

 O PROEXT seleciona as propostas enviadas pelas Instituições de Ensino Superior por 

intermédio do Ministério da Educação em parceria com 18 órgãos públicos, e é o maior 

programa interministerial da Esplanada. O programa atua por meio de 19 Linhas Temáticas 

(Educação; Cultura e arte; Pesca e aquicultura; Promoção da saúde; Desenvolvimento urbano; 

Desenvolvimento rural; Redução das desigualdades sociais e combate à extrema pobreza; 

Geração de trabalho e renda por meio do Apoio e Fortalecimento de empreendimentos 

econômicos solidários; Preservação do patrimônio cultural Brasileiro; Direitos humanos; 

Promoção da igualdade racial; Mulheres e relações de gênero; Esporte e lazer; Comunicação; 

Inclusão produtiva e desenvolvimento regional: Rotas de Integração Nacional; Justiça e direito 

do indivíduo privado de liberdade; Ciência, tecnologia e inovação para a inclusão social; Meio 

Ambiente e Recursos Naturais; Juventude; Articulação e Participação Social).  

 



 

 

Entre 2003 e 2015, os valores destinados por Edital saltaram de 4,5 milhões de reais para 85,4 

milhões, distribuídos entre as 19 Linhas Temáticas e Instituições de Ensino Superior Federais, 

Estaduais e Municipais de todas as regiões do país. Em 2014, foram contempladas 187 

instituições e a partir do Edital de 2015 foram incluídas também as Instituições Comunitárias.  

No período entre 2003 e 2014, foram apoiadas cerca de 4.790 propostas, o que demonstra a 

importância e o crescimento do Programa e das ações extensionistas no país. Em 2013, por 

exemplo, participaram do PROEXT cerca de 107.470 pessoas, entre discentes de graduação e 

pós-graduação, docentes de graduação e pós-graduação, técnicos das universidades e público 

atendido em comunidades urbanas e rurais.  

 

 O PROEXT tem o papel de levar as políticas públicas às comunidades do entorno das 

Universidades, ao mesmo tempo em que contribui para uma formação mais ampla e mais 

humana dos alunos e professores, ampliando a visão que eles constroem do mundo e de suas 

áreas, capacitando-os de forma mais humana e mais integrada às necessidades da sociedade 

em que vivem. Dentro do espectro de programas voltados para o Ensino Superior, o PROEXT 

é fundamental para a formação dos estudantes e para o aumento na qualidade de vida das 

comunidades que participam das ações de extensão pelo país.  

 

 As áreas prioritárias das ações de extensionistas são definidas em conjunto com os órgãos 

parceiros a partir das políticas públicas por eles implementadas, reafirmando a sua importância 

como ferramenta de implementação dessas políticas. Estas áreas são: Atenção integral à 

família; Combate à fome; Erradicação do trabalho infantil;  Combate ao abuso e à exploração 

sexual de crianças e adolescentes; Juventude e desenvolvimento social; Geração de trabalho e 

renda em economia solidária;  Promoção e/ou prevenção à saúde; Violência urbana;  Direitos 

humanos; Educação de jovens e adultos; Atenção à pessoa idosa, à pessoa com deficiência e 

às populações indígenas e quilombolas; Atividades complementares ao Programa Brasil 

Alfabetizado; Educação ambiental e apoio ao desenvolvimento comunitário; Inclusão étnica; 

Apoio à organização e desenvolvimento comunitário; Inclusão social dos usuários de drogas; 

Inclusão digital; Apoio às atividades de escolas públicas; Ensino de ciências; Educação de 

jovens e adultos, incluindo apoio ao desenvolvimento de sistemas locais e regionais de 

educação, alfabetização e letramento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 O PROEXT EM NÚMEROS: 

 

Figura 1. Evolução de Disponibilidade de Recursos para o PROEXT entre 2003 e 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MEC/SESU/CGRE 

 

Figura 2. Número de Propostas recebidas e número de propostas aprovadas por Edital PROEXT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MEC/SESU/CGRE 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3. Número de Instituições participantes dos Editais PROEXT de acordo com a sua 

categoria administrativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MEC/SESU/CGRE 

 

 

Figura 4. Número de Público Total Envolvido entre 2009 e 2014.  

 

Edital PROEXT  Público Total Envolvido 

2009 64266 

2010 96948 

2011 149621 

2013 107474 

2014* 29849 

*Os dados referentes a 2014 dependem da conclusão do ano de execução das propostas apoiadas e, 

portanto, refletem um número menor do que o que será totalizado.  

Fonte: MEC/SESU/CGRE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 5. Número de Propostas aprovadas e contempladas com recurso por região entre 

2011 e 2014 

 

 

Fonte: MEC/SESU/CGRE 

 

Figura 6. Número de propostas aprovadas e contempladas com recurso por Linha Temática.  

 

 

Fonte: MEC/SESU/CGRE 

 

 

 

 

 

 

 

Linha Temática  2010 2011 2013 2014 2015 

Linha 1 137 

 
98 

 
116 91 66 

Linha 2 54 60 72 60 50 
Linha 3 46 51 30 23 19 
Linha 4 119 25 116 103 62 
Linha 5 33 83 39 35 27 
Linha 6 33 59 66 61 34 
Linha 7 17 47 40 37 26 
Linha 8 60 31 56 35 33 
Linha 9 41 58 44 37 41 
Linha 10 10 74 46 36 39 
Linha 11 0 51 28 16 17 
Linha 12 0 23 24 26 21 
Linha 13 0 50 36 40 29 
Linha 14 0 0 37 38 26 
Linha 15 0 0 15 13 19 
Linha 16 0 0 17 5 14 
Linha 17 0 0 0 68 52 
Linha 18 0 0 0 54 45 
Linha 19 0 0 0 18 36 
Linha 20 0 0 0 30 0 

 



 

 

 O 1º Encontro Nacional do Programa de Extensão Universitária 

 

O 1º Encontro Nacional do Programa de Extensão Universitária ocorrerá nos dias 2, 3 e 4 de 

Dezembro em Brasília. O encontro será uma celebração do Programa ao mesmo tempo em que se 

constituirá como um espaço fundamental para discutir o futuro da Extensão Universitária como um 

todo, seus dilemas e perspectivas. O público esperado para o Encontro é de cerca de 1.000 

participantes entre representantes dos órgãos parceiros, professores, coordenadores de projetos e 

programas, Pró-reitores de instituições de todo o país que estarão reunidos para debater e mostrar o 

que vêm sendo desenvolvido em todas as linhas de atuação.  

O 1º. Encontro Nacional do PROEXT representa, portanto, a necessidade de se agrupar as ações 

em curso, promovendo o debate sobre as conquistas, o alcance e os resultados do Programa. A 

expectativa é a de que o Encontro seja um momento permeado por reflexões e trocas de experiências, 

ou seja, um momento ímpar de diálogo com a comunidade acadêmica por meio de sua vertente mais 

próxima às demandas da sociedade.  

O encontro possibilitará o debate entre docentes de instituições Federais e Estaduais de todas as 

regiões do país, além da presença de importantes nomes para a educação nacional e internacional, o 

que permitirá que sejam discutidos aspectos fundamentais para a contínua construção da extensão 

universitária no Brasil.  

O ano de 2014 foi muito importante para o PROEXT, com recorde de propostas recebidas (mais 

de 3.000), a criação de um sistema próprio para o programa e, principalmente, a realização do 1º 

Encontro Nacional, que vem atender a uma importante demanda por agregar extensionistas de todo o 

Brasil e divulgar os resultados, impactos e produtos gerados por meio de suas ações.  

 

 Programação do Evento: 

 
Programação do 1º Encontro Nacional do PROEXT 

2/12/2014 (terça-feira) 

 

 

 

17:00 – Recepção dos participantes / 

Credenciamento (Boas vindas) 

18:00 – Apresentação Cultural 

19:00 – Abertura com a presença dos 

Ministros e Autoridades representantes dos 

Órgãos parceiros do PROEXT 

 

3/12/2014 (quarta-feira)  09:00 – Conferência “Extensão 

Universitária: a Universidade Brasileira 

para além das suas fronteiras” 

Prof. Dr. António Nóvoa – Universidade de 

Lisboa 

Prof. Dr. Paulo Speller – Secretário de 

Educação Superior – SESu 

12:00 – Intervalo para o almoço. 

14:00 – Mesa Redonda “O PROEXT como 

indutor de políticas públicas, do diálogo 

social e da interação transformadora entre a 

universidade e a sociedade”  

Prof. Dr. Dilvo Ristoff – Diretor de 

Políticas e Programas de Graduação – 

DIPES/SESu 

Prof
a
. Dra. Regina Henriques – Presidente 

do FORPROEX 

16:00 – Grupos de Discussão – GD´s 



 

 

Coordenação: FORPROEX e órgãos 

parceiros do PROEXT. 

  

18:00 – Encerramento. 

 

 

4/12/2014 (quinta-feira) 

09:00 – Grupos de Discussão – 

Continuação 

Coordenação: FORPROEX e órgãos 

parceiros do PROEXT 

 

12 horas – Intervalo para o almoço 

 

13:30 - Sistematização/ 

Encaminhamentos 

 

16:30– Encerramento 

 

 


