
IX ENCONTRO NACIONAL DO FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE 

EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

Articulação da extensão universitária com os projetos 
estratégicos de desenvolvimento regionais e nacionais 

UFCE — Fortaleza, 14 a 16 de junho de 1995 

a necessidade de a extensão, enquanto prática acadêmica, estar 

imbricada nos Projetos da IES, criando mecanismos que 

possibilitem as trocas de experiências internas e, 

simultaneamente, a ocupação de espaços nas estratégias de 

desenvolvimento local, regional e nacional; 

• a análise do perfil da extensão que estabelece um ideal norteador 

ainda exercido em todas as práticas e adaptado às inúmeras  

diferenças regionais, como um instrumento capaz de definir uma 

atuação positiva, definidora de estratégias de ação; 

  

DOCUMENTO  FINAL 

Os participantes do IX Encontro Nacional do Fórum de 

Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, 

reunidos em Fortaleza de 14 a 16 de junho, 

CONSIDERANDO 

• a necessidade e o potencial da Universidade envolver-se crítica 

e objetivamente na definição e estabelecimento das políticas 

públicas que dêem conta das demandas das pessoas e da  

coletividade, colaborando assim para a definição do papel do 

estado brasileiro; 

• a diversidade da realidade brasileira que impõe desafios a serem 

superados através de práticas articuladoras de caráter coletivo; 

• o caráter público e gratuito a ser preservado pelo ensino  

universitário; 

• a qualidade como meta a ser alcançada pelo processo de ensino- 

aprendizagem e pela produção do conhecimento através da  

extensão enquanto mecanismo de revitalização; 

• a extensão como prática acadêmica capaz de articular a  

universidade e a sociedade, aproximando sujeitos/atores na busca 

e proposição de soluções para os problemas emergentes; 

• a impossibilidade da extensão substituir o poder em sua  

responsabilidade com a universidade, seja pela captação de 

recursos, seja pela implementação de ações que não emanem de 

uma clara articulação com o ensino e a pesquisa; 

RECOMENDAM 

• que o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras se articule com outros Fóruns/ 

Instâncias colegiadas para garantir espaços que assegurem a 

participação da universidade na definição de diretrizes e  

estratégias de ação das políticas públicas; 

• que o Fórum Nacional estimule a formação de comissões  

temáticas que aprofundem o perfil da extensão, bem como de 

temas pertinentes a sua prática, tais como: prestação de serviços, 

parceria, extensão "para dentro", assistência em saúde/hospitais 

universitários, educação continuada, relação com a cultura, entre 

outros, de modo a definir políticas implementáveis tanto do ponto 

de vista acadêmico quanto do ponto de vista estratégico; 

• que o Fórum Nacional deflagre, a curto prazo, um programa de 

banco de dados que permita a constante atualização do perfil da 

extensão brasileira bem como a permanente troca de experiências, 

e que esse instrumento possa subsidiar suas gestões junto aos órgãos 

públicos; 

• que os Fóruns Regionais promovam a identificação de uma marco 

situacional e se responsabilizem pela sistematização  e 

aprofundamento de conceitos e pela definição de eixos temáticos; 

• que todas as universidades aprimorem mecanismos de avaliação 

capazes de dar conta do impacto interno e externo de suas ações, 

tendo como diretriz a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão; 

• que as universidades promovam condições de revitalização do 

ensino através da extensão, capazes de formar profissionais críticos, 
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competentes, transformadores e que intervenham sobre a  

realidade; 

• que as universidades estimulem as iniciativas que louvem a 

"Carta de Manaus", (CRUB, 1993) através de ações de pesquisa 

e extensão voltadas para os problemas relacionados com a miséria 

e a fome e para a viabilização de formas de auto-sustentação de 

todos os brasileiros. 
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