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CENTRO DE EXTENSÃO

Prezados professores e equipe.

O Centro de Extensão da FaE/CBH/UEMG nesta última gestão tem pautado pela necessidade
de consolidar e promover toda e qualquer atividade extensionista. A Faculdade de Educação
enquanto espaço de aprendizagem reconhecido institucionalmente busca contribuir para a
consolidação do Centro de Extensão ressaltando alguns aspectos considerados importantes
para o fomento extensionista:
a) salto qualitativo precedido pela prática extensionista no sentido da busca de
superação da concepção assistencialista da extensão;
b) busca pela construção permanente da indissociabilidade entre extensão, ensino e
pesquisa;
c) percepção altamente acertada na atualidade, da necessidade da interdisciplinaridade
e da transdisciplinaridade para qualquer ação que se queira mais abrangente e/ou
qualificada;
d) foco na relevância social da ação extensionista, ressaltando a clara opção feita pelo
Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras,
direcionando a política extensionista a projetos que considerem o compromisso social
e o papel da Faculdade e da Universidade frente aos problemas sociais: “A
universidade e, em especial, as pró-reitorias de extensão devem induzir programas e
projetos que visem enfrentar os problemas específicos produzidos pela situação de
exclusão.” (Nogueira, 2000: 63).

Neste contexto, o Centro de Extensão da Faculdade de Educação criará condições, como vem
ocorrendo, para a participação efetiva de toda a comunidade acadêmica e público externo
através de projetos, programas, cursos e demais atividades que consolide a participação da
instituição na elaboração das políticas públicas, ações sociais e culturais que intervenham
positivamente no nosso município, região e Estado.
Portanto, o acompanhamento, a avaliação e a implantação das atividades extensionistas
promovidas pela Faculdade de Educação serão acompanhadas pelos seus respectivos
coordenadores dos projetos, sejam docentes ou técnicos-administrativos, estabelecendo os
laços entre realidades, aprendizagens, pesquisa e sala de aula. Este fazer, este repensar,
precisa retornar à Faculdade e consequentemente a Universidade e oxigenar os seus atores,
currículos e projetos institucionais. Logo abaixo, apresentamos os escopos dos projetos de
extensão para composição das atividades extensionistas.
Cordialmente.

Professor Me. Marcos Matozinhos Munhós
Coordenador do Centro de Extensão
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necessidade de inscrição do projeto no sistema SIGA da UEMG.
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