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NATUREZA DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO
DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA:

Será sempre acadêmica, seja ela no tocante a cursos,
seminários, apoio a comunidades, prestação de serviços, entre
outras atividades, objetivando atender ao compromisso de
uma ação conjunta com a sociedade, constituindo o eixo
unificador dessa diversidade de ações.
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OBJETIVO PRIMORDIAL
É objetivo primordial da Extensão da Universidade de
Brasília: promover uma relação universidade/sociedade
mutuamente transformadora, articulando arte, ciência,
ensino, pesquisa e desenvolvimento social.
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DIRETRIZES DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
•
•
•
•
•

Interação dialógica
Interdisciplinaridade e interprofissionalidade
Indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão
Impacto na formação discente
Impacto na transformação social
(FORPROEX, 2012, p. 45-46)
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Classificação das atividades de extensão:
As atividades de extensão da Universidade de Brasília não se constituem em iniciativas isoladas, mas
se fundamentam na articulação com o ensino e com a pesquisa.
•
•
•
•
•

Cursos de extensão
Eventos
Programas/Projetos de ação contínua
Programa Especiais
Prestação de serviços

A política de extensão atual tem privilegiado a estruturação de Programas que atendam aos
desafios mais urgentes da contemporaneidade, devido à sua essência:
•
•
•
•

Interinstitucional;
Interdisciplinar;
Interprofissional;
Articuladora das dimensões da formação e da produção de conhecimento
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O DESAFIO DA INTERNACIONALIZAÇÃO
O Decanato de Extensão integra o Projeto de Internacionalização da
Universidade de Brasília, incorporando aspectos ligados ao desenvolvimento em
uma sociedade do conhecimento, o que implica relações de parcerias,
transferências, intercâmbios, e também o compromisso social das
Universidades, em escala planetária, que incluem os elementos de educação,
cultura, comunicação, tecnologia, ambiente e sustentabilidade. As ações de
extensão desenvolvidas na UnB, por meio de projetos e programas, eventos e
atividades de formação, apresentam grande potencial de aproximação entre as
Universidades, mas também, com outras organizações internacionais ligadas a
governos e à sociedade civil organizada.
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POTENCIALIDADES
Parceiros estratégicos: diversas ações de extensão em curso na UnB baseiam-se em
parcerias com atores internacionais estratégicos, como a Organização das Nações Unidas,
além de redes de universidades e de organizações da sociedade civil.
Cooperação Sul-Sul: a Casa da Cultura da América Latina (CAL), vinculada ao Decanato de
Extensão (DEX), promove e divulga a arte e a cultura ibero, latino-americana e africana, em
todas as suas vertentes e linguagens. Em 2017, a UnB também passou a integrar um
programa visando à formação de lideranças interculturais e à consolidação do Fórum
Intercultural de Saberes e Práticas do Sul, como espaço permanente de articulação e
reflexão, com a participação de acadêmicos e não acadêmicos de países da América Latina,
do Caribe e da África.
Promoção do multiculturalismo e do multilinguismo: instâncias diversas – unidades
acadêmicas, núcleos e laboratórios, com o apoio do DEX – realizam ações permanentes
para o fortalecimento do multiculturalismo e do multilinguismo na Universidade.
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OBJETIVOS GERAIS DA
INTERNACIONALIZAÇÃO DA EXTENSÃO

1. Promover projetos e programas de extensão dedicados a
temáticas globais, como os direitos humanos e o
desenvolvimento sustentável;
2. Promover a difusão cultural, em nível internacional.
3. Promover a difusão de conhecimento produzido com base na
extensão, em nível internacional.
4. Instituir uma política e programa internacional de
internacionalização na extensão.
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O PROGRAMA SUL SUL E SEUS OBJETIVOS

• Articular uma Rede de Cooperação Sul Sul de Extensão que integre Universidades,
Instituições Nacionais e Internacionais, Movimentos Sociais, Entidades,
Comunidades Tradicionais, Artistas, Lideranças Jovens, Educadores(as),
Pesquisadores(as) e Ativistas de Direitos Humanos e Ambientais
• Fomentar na Extensão a realização de Projetos Interculturais que contribuam para
a Integração de experiências, conhecimentos e saberes entre Universidades e a
Sociedade, numa perspectiva de formação interdisciplinar, crítica e emancipatória
• Realizar Programa de Formação de Formadores Interculturais, com vistas a
aprofundar os saberes e as experiências do Sul, contribuindo assim, para a
democratização do conhecimento e descolonização da Universidade
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O PROGRAMA ESPECIAL AGENDA 2030
• Encontra-se em construção e parte de experiências já consolidadas em projetos de
extensão vigentes na temática dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
• Objetivos: a partir do Grupo de Trabalho para os ODS (GT ODS UnB) formalizado
mediante o projeto de extensão “A implementação da agenda 2030 e a UnB:
mapeando ações e pensando criticamente os ODS à luz da vida universitária”:
1. Mapear o que já existe,
2. Impulsionar novas propostas em âmbito local, regional, nacional e internacional
para apoiar a implementação dos ODS.
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Muito obrigado!
redex@unb.br

