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O Fórum de Pró-Reitores e Pró-Reitoras de Extensão das Instituições Públicas de 

Educação Superior Brasileiras (FORPROEX), diante do seu papel de articulação e definição 

das políticas acadêmicas da Extensão; de transformação social através de ações 

integrativas do saber popular com o saber acadêmico; e de preparação de novos agentes 

socialmente comprometidos com a democracia brasileira, vem a público manifestar-se 

contrariamente a nova reestruturação administrativa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS). Apesar dos tempos incertos que vivenciamos e dos cortes de 

recursos das IFES, o FORPROEX ressalta que a dissolução de uma Pró-Reitoria de Extensão 

apresenta riscos ao papel das universidades para com a sociedade e para com os 

acadêmicos. 

A decisão adotada pelos novos gestores da UFRGS vai em via inversa aos avanços 

conquistados pela Extensão nos últimos anos com a aprovação da Diretrizes para a 

Extensão na Educação Superior Brasileira, em 2018; com o Plano Nacional de Educação 

(2014-2024); e com a Resolução nº 7 MEC/CNE/CES. Dito isso, o FORPOREX não pode 

aceitar medidas que ofereçam riscos de retrocesso à extensão ou a autonomia deste pilar 

universitário. 

Embora pertencente ao tripé indissociável e basilar das universidades brasileiras, a 

Extensão apresenta especificidades e metodologias de trabalho que necessitam de 

especial atenção por parte de seus gestores. Assim, é fundamental manter a sua 

autonomia e a sua estrutura para atender efetivamente às demandas extensionistas, 

atuando na promoção das atividades integrativas entre o universo Científico e o universo 

popular, e sendo capaz de dialogar com a sociedade e com os acadêmicos. 

O FORPROEX ressalta que a desestruturação da Extensão Universitária afeta não 

somente à comunidade acadêmica, mas também toda a sociedade brasileira. No 



 
 

momento que vivenciam, além de (re)existir frente aos ataques de ideologias 

negacionistas, a Extensão também demonstra diariamente seu papel fundamental junto à 

sociedade, atuando nas mais diversas faces: no apoio à saúde, no atendimento social, na 

capacitação profissional, na promoção dos direitos básicos, no apoio ao processo 

educacional, dentre outras.  Assim, faz-se urgente que a Extensão seja fortalecida - 

sendo capaz de transformar a realidade de um país que precisa mais do que nunca de 

agentes socialmente comprometidos. 
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Coordenação Centro-oeste: Profª Lucilene Maria de Sousa - UFG 
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Coordenação Sul: Prof. Flavi Ferreira Lisboa Filho - UFSM 

 


