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1. LINHA DE REFLEXÃO  :

(  ) I – Perfil da Universidade quanto a sua autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial;
(  ) II – Orçamento e Financiamento da Universidade;
(  ) III – Gestão democrática, transparente e participativa;
( x ) IV – Diretrizes para o ensino, a pesquisa e a extensão;
(  ) V – Política de expansão da universidade.

2. PROBLEMA/JUSTIFICATIVA   

Implementação de Políticas internas que favoreçam o desenvolvimento da Extensão 
Universitária na UNEMAT de forma a promover a indissociabilidade entre pesquisa, 
ensino e extensão.

3. PROPOSTA/TESE   

“A EXTENSÃO E A CULTURA NA UNEMAT: CONCEITUAÇÃO, 

REFLEXÕES E PERSPECTIVAS”.

I – CONCEITUAÇÃO

A partir do Plano Nacional de Pró-reitores de Extensão das Universidades 

Públicas e do Estatuto da Universidade do Estado de Mato Grosso1 , concebe-se a 

Extensão Universitária como um processo educativo, cultural, científico e tecnológico 

que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável, possibilitando a interação 

entre  Universidade  e  comunidade  na  qual  está  inserida,  viabilizando  a  relação 

transformadora entre Universidade e a Sociedade. (Capitulo II,  Seção II,  Art.  34, 

inciso II)

A Universidade, ao se comunicar, por meio da Extensão, com a realidade 

local,  regional  ou  nacional  tem  a  possibilidade  de  renovar  constantemente  sua 

própria estrutura, seus currículos e suas ações criativamente, conduzindo-os para o 

atendimento da verdadeira realidade do país.

Desta forma, a Extensão, entendida como prática acadêmica que interage a 

Universidade nas suas atividades de ensino e de pesquisa com as demandas da 

1  Resolução nº 022/2003 – CONSUNI. 1
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sociedade, possibilita a formação do profissional cidadão e se credencia, cada vez 

mais,  junto à sociedade como espaço privilegiado de produção de conhecimento 

significativo para a superação das desigualdades sociais existentes. É importante 

consolidar  a  prática  da  Extensão,  possibilitando  a  constante  busca  do  equilíbrio 

entre as demandas socialmente exigidas e as inovações que surgem do trabalho 

acadêmico.

Tomando por base o compromisso social, a democracia e a autonomia como 

princípios norteadores da UNEMAT, a Extensão Universitária tem como objetivos:

I- Fortalecer as ações de interação da universidade com a sociedade;

II- Fortalecer as diretrizes definidas pelo Plano Nacional de Extensão, a 

saber:

a. Impacto e transformação; 

b. Interação dialógica;

c. Interdisciplinaridade  e  indissociabilidade  entre 

ensino-pesquisa-extensão.

III- Mediar  o  ensino  e  a  pesquisa  de  acordo  com  as  demandas  da 

sociedade, buscando o comprometimento da comunidade universitária com 

seus interesses e necessidades sociais;

IV- Garantir uma concepção do espaço acadêmico, entendido como todos 

os ambientes dentro e fora da universidade, em que se realiza o processo 

histórico-social com suas múltiplas determinações;

V- Contribuir  para  o  desenvolvimento  econômico,  social  e  cultural, 

priorizando especificidades regionais;

VI-  Incentivar  práticas  acadêmicas  que  promovam  a  cidadania  e  a 

melhoria da qualidade de vida;

VII- Estabelecer mecanismos de interação entre o saber acadêmico e o 

saber popular, visando à geração de novos conhecimentos que devem ser 

apropriados pela comunidade tanto quanto processos como produtos;

VIII- Implementar o processo de socialização do conhecimento acadêmico 

junto à comunidade externa;
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IX- Contribuir para (re) formulação de concepções, flexibilização e práticas 

curriculares  da  universidade  para  sistematização  e  qualidade  do 

conhecimento produzido no ensino, na pesquisa e na extensão.

II - AÇÕES DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA – PROEC/UNEMAT

A  Universidade  do  Estado  de  Mato  Grosso  –  UNEMAT  completou,  no 

corrente ano (2008), 30 anos de existência e se configura como a instituição mais 

importante do interior do Estado, gerando transformações em inúmeros municípios, 

por meio de mudanças sociais e melhoria de qualidade de vida. Nesse contexto, 

colocamos  à  vista  a  Pró-reitoria  de  Extensão  e  Cultura  -  PROEC  como  um 

organismo vivo que, no decorrer de sua existência, tem buscado cumprir com sua 

função  social,  apesar  das  obstâncias  cotidianas:  “Esse  organismo  vivo  está  no 

cotidiano  das  pessoas,  através  da  ciência,  da  cultura  e  da  arte,  propiciando 

reflexões, revelando talentos e abrindo novos horizontes”2. É isso o que caracteriza 

essência das ações extensionistas subsidiadas pela PROEC.

Esta Pró-reitoria surgiu em outubro de 2002, resultante do desmembramento 

da antiga Pró-reitoria de Ensino e Extensão – PREEX. Dessa data em diante,  a 

PROEC  passa  a  coordenar  todas  as  ações  extensionistas  da  UNEMAT, 

completando, então, seis anos de existência.

Diante disso, é possível apontar alguns números nessa trajetória:

• No ano de 2002, ainda denominada como PREEX, a UNEMAT contava 

com 53 projetos de extensão e cultura;

• No  ano  seguinte,  em  2003,  já  caracterizada  como  Pró-reitoria  de 

Extensão e Cultura - PROEC, esse contingente foi aumentado para 73 

projetos;

• Em 2004, totalizou um montante de 122 projetos, distribuídos entre os 

diversos campi da Universidade e, em virtude desse avanço quantitativo, 

2 Jornal UniVerCidades – editorial -  edição especial/30 anos Unemat/2008. 3
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foi  criado o primeiro  número do  Caderno de Extensão – Resumo dos 

Projetos em Desenvolvimento, publicado pela Editora UNEMAT;

• Em 2005, foram executados 50 projetos oriundos de editais externos e 

130 de editais internos, totalizando 180 projetos. Realizaram-se, ainda, 

110 eventos na instituição;

• Em 2006, foram desenvolvidos 80 projetos oriundos de editais externos 

e  138  de  editais  internos,  totalizando  218  projetos  de  extensão;  174 

eventos foram realizados e também disponibilizadas 173 bolsas apoio;

•  Em  2007,  foram  executados  105  projetos,  sendo  46  de  editais 

externos  e  59  de  caráter  interno.  Foram  realizados  138  eventos  e 

concedidas 178 bolsas apoio.

• Em 2008,  as  ações extensionistas  da  UNEMAT mantêm-se devido à 

participação efetiva de professores, técnicos e estudantes, bem como das 

parcerias  firmadas  com  os  movimentos  sociais,  instituições 

governamentais e não-governamentais e a sociedade civil organizada.

Tornar  as  ações  de  uma  Universidade  mais  eficientes  na  construção  do 

conhecimento inserido no contexto metodológico da indissociabilidade entre as três 

dimensões  que  constituem  o  fazer  universitário  ensino,  pesquisa  e  extensão 

demanda,  ao  nosso  olhar,  um  aprender  a  fazer  a  inclusão  social  a  partir  de 

discussões levantadas no interior  das próprias instituições.  Nesse sentido,  faz-se 

necessário analisar o ambiente interno e externo da universidade, que deve passar 

de uma instituição isolada em seus projetos educacionais e de pesquisa para uma 

universidade interativa e vinculada às questões sócio-econômico-culturais do meio 

em que se encontra inserida.

Ao  falar  sobre  as  ações  da  extensão  e  da  cultura  na  UNEMAT,  faz-se 

necessário  relembrar  e  aqui  registrar  que  o  primeiro  Fórum  de  Extensão,  que 

ocorreu em 1999, foi um marco histórico, pois foi o momento em que se definiu a 

política de extensão que passou, desde então, a orientar as ações da UNEMAT. 
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Essas políticas foram definidas por meio da Resolução nº. 036/2000 – CONEPE, 

que normatizou a extensão na Universidade ainda vinculada à PREEX.

A UNEMAT, por intermédio das ações extensionistas, segue e respeita as 

diretrizes  e  políticas  de  extensão  e  cultura  preconizadas  pelas  decisões  dos 

colegiados internos (CONEPE/CONSUNI), bem como as do Fórum dos Pró-Reitores 

de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, defendendo a proposta das 08 

áreas de extensão, além das 53 linhas extensionistas.

A  UNEMAT  está  inserida  no  Sistema  de  Informação  em  Extensão 

Universitária – SIEX por iniciativa desta Pró-reitoria. Trata-se de um sistema  web 

desenvolvido  para  auxiliar  a  gestão  e  a  avaliação  das  ações  de  extensão  nas 

universidades  públicas  brasileiras,  permitindo,  assim,  maior  transparência  e 

socialização das  ações desenvolvidas  para  a  comunidade universitária  e  para  a 

sociedade, o que possibilita maior interação entre a universidade e a sociedade. A 

projeção é de que todas as unidades em todos os campi se cadastrem no SIEX e o 

utilizem  para  registro,  gestão,  monitoramento  e  avaliação  on-line das  ações  de 

extensão, através do endereço eletrônico http://siex.unemat.br. A consulta ao banco 

de dados gerado pelo SIEX é aberta a toda a comunidade, sem a necessidade de 

cadastro prévio.

III  –  PROBLEMÁTICAS  ENCONTRADAS  PARA  EXECUÇÃO  DE  AÇÕES  DE 

EXTENSÃO NA UNEMAT
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1)Há um consenso interno de que se faz necessária uma equiparação 

entre as três dimensões da Universidade para que tanto o ensino, a 

pesquisa e a extensão sejam contemplados como eqüiponderantes;

2)Percebe-se uma discreta apresentação de políticas por parte do poder 

público no que diz respeito ao fomento para programas e projetos de 

extensão,  assim  como  investimentos  em  infra-estrutura  adequada 

para  o  desenvolvimento  de  ações  extensionistas  e  de  assistência 

estudantil  para  as Universidades localizadas nas regiões do norte, 

centro-oeste e nordeste do país;

3)Faz-se necessário um maior engajamento da Instituição na articulação 

de  políticas  de  assistência  estudantil;  faz-se  necessário  que  a 

UNEMAT  direcione  recursos  para  a  criação  de  restaurantes 

universitários e casas de estudantes, direcionados a acadêmicos de 

baixa renda, tendo em vista que os programas de bolsas na UNEMAT 

propiciam o desenvolvimento profissional do acadêmico e auxiliam-no 

na complementação orçamentária, haja vista que o número de bolsas 

tem decrescido;
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4)Com base em dados numéricos mostrados anteriormente, percebe-se 

que houve um decréscimo quanto ao número de projetos financiados 

a  partir  do  ano de 2007,  o  que nos leva  a  uma reflexão sobre  a 

problemática de arrecadação do Estado, visto que a UNEMAT recebia 

apenas  4,2% do ICMS arrecadado.  Nos últimos  anos,  houve  uma 

queda  consubstancial  nessa  arrecadação,  o  que  prejudicou 

consideravelmente os mecanismos de financiamento das atividades 

de  extensão,  situação  que  tende  a  modificar  com  as  mudanças 

orçamentárias  da  UNEMAT a  partir  da  alteração  das alíquotas  de 

receita  de  junho/2008 por  meio  da  Lei  nº  319/2008.  Necessita-se, 

assim,  de  políticas  institucionais  que  viabilizem  a  extensão 

universitária na UNEMAT; 

IV  –  PROPOSTAS  E  PERSPECTIVAS  PARA  A  EXECUÇÃO  DA  EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA NA UNEMAT

A Pró-reitoria  de Extensão e Cultura – PROEC propõe que as ações de 

extensão  realizadas  através  da  UNEMAT  se  mantenham  fiéis  aos  princípios 

norteadores3 desta Instituição de Ensino Superior, sendo eles:

1) Compromisso  Social  –  A  UNEMAT  deve  contribuir 

estrategicamente  no  processo  de  formação  de  profissionais  por  meio  do 

ensino,  da  pesquisa  e  da  extensão,  assim  como  promover  a  extensão 

universitária  e  a  pesquisa,  voltadas  ao  atendimento  das  necessidades  da 

população dentro de cada região onde está inserida,  cabendo a ela gerar 

conhecimentos necessários ao desenvolvimento do Estado, respeitando as 

características sócio-ambientais,  construindo o desenvolvimento científico e 

tecnológico  por  intermédio  de  pesquisas  que  apontem  para  o  melhor 

aproveitamento dos recursos naturais, construindo a cidadania, o acesso ao 

conhecimento, à cultura, à tecnologia, enfim, à qualidade de vida como matriz 

e razão de existência da Universidade;

3  Resolução nº 022/2003 – CONSUNI – Título I, Capitulo II, Art. 2º - Estatuto da UNEMAT. 7
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2) Democracia - Para que a Universidade possa ser propositora e 

atuante na realidade circundante com todas as suas contradições humanas e 

ambientais,  interagindo  com  os  sujeitos  sociais  e  conquistando  uma 

competência  capaz  de  se  refazer,  é  necessário  que  haja  democracia  em 

todos os seus segmentos, constituídos por professores, funcionários e alunos, 

para que possam sentir-se parte desse projeto e que tenham clareza do seu 

papel  social,  individual  e  coletivo.  Democracia  significa  também  o 

compromisso com a igualdade de oportunidade de acesso à Universidade e à 

socialização dos benefícios educacionais;

3) Autonomia  -  A  Universidade  dispõe  de  autonomia  didático-

científica,  administrativa,  gestão  financeira  e  patrimonial  e  obedece  ao 

princípio de indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão. A autonomia 

da Universidade tem por fundamento a liberdade de conhecimento, que se 

manifesta na liberdade de pesquisar, de ensinar, de aprender e de divulgar o 

pensamento, a arte e o saber. A autonomia da Instituição na gestão de seus 

recursos, no direcionamento de sua produção, na composição das instâncias 

executivas e deliberativas e na escolha de cargos, direção e representação 

está  indissociavelmente  vinculada  ao preceito  da  participação nos  moldes 

democráticos efetivos.

Neste espaço ainda registramos a necessidade de continuidade dos fomentos 

internos de apoio a projetos através de editais, assim como parcerias com entidades 

não-governamentais e governamentais.

Outro aspecto a ser citado é a disponibilidade de recursos humanos para a 

realização  da  extensão,  como  docentes,  técnicos  administrativos,  acadêmicos 

bolsistas e também voluntários.

Pretende-se, ainda, intensificar a publicação das ações de pesquisa, ensino e 

extensão,  através  da  Editora  UNEMAT,  além  de  restabelecer  a  circulação  do 

Caderno  de  Extensão  para  fins  de  difusão  e  socialização  do  conhecimento, 

produzidos por meio das diversas ações de extensão universitária, com pelo menos 

01 volume por ano, buscando, com isso, fazer da extensão universitária um conjunto 

de  atividades  qualitativas  eficientes,  eficazes  e  criativas  de  interesse  social, 

fortalecendo e ampliando as relações entre universidade e sociedade, projetando de 

modo adequado e efetivo a imagem da Instituição.
8
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Seguem abaixo as metas da Pró-reitoria de Extensão e Cultura – PROEC, 

visando à efetivação das políticas que regulamentam a extensão na Universidade e 

também a uma verdadeira  interação entre  as  Pró-reitorias  fins,  buscando a  real 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão:

● Implementar  ações  de  extensão  universitária  referentes  aos  programas  e 

projetos  em  atendimento  às  demandas  das  comunidades  acadêmica  e 

externa, considerando as diferentes realidades sócio-econômicas, artísticas e 

culturais de Mato Grosso;

● Integrar  a  Universidade  à  sociedade  na  perspectiva  da  difusão  do 

conhecimento, por meio da promoção e da participação em cursos e eventos;

● Efetivar a Política de Assistência Estudantil e Comunitária na UNEMAT;

● Implementar ações de extensão universitária referentes à Cultura, ao Esporte 

e ao Lazer;

● Implementar  ações  de  extensão  universitária  referentes  à  prestação  de 

serviços e publicação institucional;

● Publicar  e  divulgar  produção  científica  e  ficcional  dos  professores  e 

pesquisadores  da  instituição,  bem  como  de  outros  autores,  por  meio  da 

Editora UNEMAT.

Ratificamos que a visão de futuro da PROEC continua calcada no intento de 

fazer  da  extensão universitária  um conjunto  de  atividades qualitativas  eficientes, 

eficazes e criativas de interesse social, fortalecendo de modo adequado e efetivo a 

Universidade no desenvolvimento e na inclusão social.

4. RESUMO   

PROBLEMÁTICAS – A Extensão Universitária é vista como um processo educativo, 

cultural,  científico  e  tecnológico  que  articula  o  Ensino  e  a  Pesquisa  de  forma 

indissociável, possibilitando a interação entre Universidade e Sociedade, porém para 

a  execução  das  ações  de  extensão  na  UNEMAT  encontramos  algumas 

problemáticas:  Necessidade  de  equiparação  entre  as  três  dimensões  da 

Universidade para que tanto o ensino, a pesquisa e a extensão sejam contempladas 
9
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eqüiponderantes;  Discreta  apresentação  de  políticas  por  parte  do  poder  público 

estadual e federal no que diz respeito ao fomento para programas e projetos de 

extensão,  assim  como,  investimentos  em  infra-estrutura  adequada  para  o 

desenvolvimento  de  ações  extensionistas  e  de  assistência  estudantil;  Um maior 

engajamento  da  Instituição  na  articulação  de  políticas  de  assistência  estudantil, 

direcionados  a  acadêmicos  de  baixa  renda;  Decréscimo  quanto  ao  número  de 

projetos  financiados  a  partir  do  ano  de  2007.  PROPOSTAS -  A Pró-reitoria  de 

Extensão e Cultura – PROEC, visando a efetivação das políticas que regulamentam 

a  extensão  na  Universidade  e  também uma  verdadeira  interação  entre  as  Pró-

reitorias  fins,  buscando a  real  indissociabilidade entre  o  ensino,  a  pesquisa  e  a 

extensão,  propõe  implementar  ações  de  extensão  universitária,  referentes  aos 

programas e projetos, em atendimento às demandas das comunidades acadêmica e 

externa;  Integrar  a  Universidade  à  sociedade  na  perspectiva  da  difusão  do 

conhecimento  por  meio  da  promoção  e  da  participação  em  cursos  e  eventos; 

Efetivar a Política de Assistência Estudantil e Comunitária na UNEMAT;Implementar 

ações de extensão universitária, referentes a Cultura, Esporte e Lazer; Implementar 

ações de extensão universitária,  referentes a prestação de serviços e publicação 

Institucional;  Publicar e divulgar produção científica e ficcional  dos professores e 

pesquisadores  da  instituição,  bem como de outros  autores,  por  meio  da  Editora 

UNEMAT.
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