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CONSULTA À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA

Plano de Desenvolvimento Institucional e a Pró-reitoria de Extensão (2012-2022)
Em consonância com a Política Nacional de Extensão Universitária, a Pró-reitoria de Extensão entende
a extensão universitária como um “processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que

promove a interação transformadora entre a Universidade e outros setores da sociedade”.
O texto abaixo faz um balanço geral do que já foi feito e do que está sendo feito na Pró-reitoria de Extensão
da UFABC além de esboçar algumas diretrizes norteadoras a serem promovidas no âmbito extensionista.
Considerando-se que a interação é parte integrante dessas diretrizes, queremos envolver a comunidade

interna buscando respostas a questão abaixo a fim de coletar subsídios para o texto que comporá a Extensão
Universitária no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFABC,

O que você espera, em termos de extensão universitária da UFABC, para os
próximos 10 anos?
Dê sua opinião. Participe. Ajude a construir a Universidade que queremos de forma aberta e democrática.
Maiores informações acesse: A Pró-reitoria de Extensão no PDI da UFABC
*Consulta realizada por meio do site pdi.ufabc.edu.br no período de 05 a 11 de outubro de 2012
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES

DANIEL PANSARELLI

“Penso que seja adequado reiterar e ampliar a proposta de German: por se tratar de um
plano de longo prazo, parece adequado tomarmos como meta o desenvolvimento de uma
rádio pública e um canal regional e público de televisão, ambos com transmissão livre e
gratuita inclusive pela internet. Lembro que não há canais públicos na região, de modo que

estes veículos provavelmente se constituiriam como eficientes meios de interface entre a
Universidade e a comunidade local.”
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
LILIAN ROCHA
“Eu acho muito importante a Comunicação, e infelizmente muito do que é feito na Universidade não tem a
divulgação necessária. Assim a comunidade interna e externa não tem conhecimento, e acaba por não
participar das ações realizadas pela Universidade. Essa falta de comunicação, acaba por ferir a missão da

Universidade, como descrito no PDI “Assim sendo Promover educação de nível superior de qualidade à
comunidade, por meio do ensino,pesquisa e extensão, buscando a formação de um cidadão apto a interagir
de forma ética e produtiva na sociedade, buscando soluções democráticas para os problemas nacionais.”
Sugiro uma melhor divulgação e comunicação das ações realizadas pela Universidade.”
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES

RAFAEL RONDINA
“Outra sugestão é trabalhar junto ao Consórcio Interminicipal Grande ABC
(http://www.consorcioabc.sp.gov.br/) e à Cátedra Gestão de Cidades
(http://metodista.uol.com.br/gestaodecidades/blog/), organismos que visam a integração de estudos e
políticas públicas para o Grande ABC. Vale a pena visitar os sites e conhecer o trabalho desenvolvido por
eles.”
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
FERNANDO LUIZ DE CARVALHO
“Acho que a PROEX deveria fazer mais intervenções para que os alunos conheçam mais e melhor como
fazer projetos de extensão. Sinceramente, só comecei a entender e VER os projetos de extensão agora que

não estou trabalhando, e mesmo assim tenho várias dúvidas de como fazer para entrar ou realizar projetos,
e com quem devo falar.”
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
FAUSTO COLLA CORTESAO ZUZARTE

“Sugiro como pontos possíveis de discussão:

1) Criação da Escola de Aplicação da UFABC, para a comunidade e região;
2) elaboração de vídeo e/ou livro institucional sobre o universo e o mundo natural, história e avanços da
ciência, no estilo “Cosmos” de Carl Sagan e “Ascent of Man” de Jacob Bronowski, contando com a
colaboração das diversas áreas do conhecimento na UFABC, usando linguagem atual, possivelmente como

uma colaboração com meios de comunicação em massa ou iniciativa privada e lembrando do impacto que
uma iniciativa dessas pode ter especialmente sobre os jovens com predisposição à investigação científica;
3) criação de projeto de Parque das Ciências na região, com busca de financiamento público e privado.”
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
FÁBIO MASSAYUKI OYAKAWA
“Acho que a extensão poderia focar mais nos esportes e eventos culturais.
O projeto da orquestra UFABC não deu certo e música clássica pela própria UFABC seria muito bom. O
campus prevê teatro para apresentações, mas nenhum apoio é dado ao grupo de teatro que acabou
parando as atividades, assim como o grupo de canto. Melhorar a parte de danças também seria uma boa.
Estruturar melhor os saraus, fazer exposições (fotograficas, pinturas, esculturas) que poderiam ser
incentivadas com cursos dentro da UFABC para a comunidade toda, bem como trazer exposições de fora.
A rádio UFABC poderia ser implantada, podendo ser utilizada por diversos setores e difundir notícias,
cultura (música produzida aqui, porque não?) e divulgar a UFABC e nosso trabalho para a comunidade.
Quanto aos esportes, aproveitar que temos um profissional dedicado e organizar treinos melhores e eventos
/ campeonatos já que teoricamente o bloco esportivo estará pronto dentro desse prazo. Organização de
atividades físicas / academia para promover melhora na qualidade de vida, saúde física e mental dos
servidores e alunos.
Espero que as atividades existentes se aprofundem e que sejam criadas muitas mais, bem como aumente a

interação com a comunidade externa.”
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
CHRISTIANE DAVI
“Gostaria que os alunos da UFABC fossem responsaveis por aulas em escolas do ensino fundamental e
médio da rede pública. Melhorar a qualidade do ensino de base é a única forma de garantir a qualidade

futura da UFABC, pois esta sera obrigada a adequar seu conteudo a alunos cada vez menos preparados.
Vejo isso tambem como a única maneira de por fim ao sistema de cotas, que não deve ser perpétuo.
Também acredito ser esta uma forma de retriubir à sociedade brasileira seu investimento em educação, que
privilegia apenas o ensino superior.”
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
VITOR DA SILVA BITTENCOURT
“Aproximar a universidade com as indústrias de destaque da região do ABC como Volkswagen, Ford,
Scania, Mercedes-Benz, GM, Braskem, HP, Pirelli, Bridgestone, Petrobras entre outras, para o

desenvolvimento de projetos e a inserção de alunos e professores;
Aproximar a universidade com as prefeituras das sete cidades que compõem a região do Grande ABC,
ampliando as possibilidades de parceria e aproximação com a comunidade destes municípios;
Criar um sistema de acompanhamento de egressos e verificar como é o perfil a empregabilidade dos
nossos ex-alunos, avaliando a eficácia e o impacto do projeto pedagógico inovador da UFABC;
Oferecer cursos de extensão para a comunidade que possam ser ministrados pelos servidores técnicoadministrativos.”
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
LEONARDO SANTOS SALLES VARALLO

“Concordo com o pensamento do sociológo português Boaventura quando diz que “A legitimidade da Universidade só será cumprida quando as
atividades, hoje ditas de extensão, se aprofundarem tanto que desapareçam enquanto tais e passem a ser parte integrante das actividades de

investigação e de ensino.”
Gostaria de ver uma transformação estrutural enunciada nos próximos anos quanto à extensão universitária, porém sabemos que não é uma tarefa
trivial, é um caminho longo a ser trilhado.
Pois bem, gostaria, diante da dificuldade enunciada pelo sociólogo, de ver a extensão reconhecida, como merece ser, quanto forma de aprendizado e
produção de conhecimento científico, valorizada na comunidade científica como são hoje o ensino e a pesquisa.

Tratando de abordagens mais práticas agora.

Proposta:

-Criação de laboratórios de pesquisa e extensão relacionadas à demandas sociais como movimentos de moradia e prefeituras (consultoria técnica a
baixo custo), formações pedagógicas para professores de escolas públicas e particulares, consultoria administrativa e planos de gestão para expansão
de economia solidária, contribuição para construção de propostas de políticas públicas junto a movimentos sociais, programas de complemento
curricular em escolas públicas para promoção de áreas do conhecimento pouco valorizadas ou não previstas no currículo escolar, como filosofia,
política, estrutura e legislação do Estado brasileiro, sociologia, educação ambiental.

A criação desses laboratórios é uma estratégia importante para consolidar a extensão como programas extensionistas e não como projetos de curta
duração e limitados quanto sua abrangência.”
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
ANTONIO GIL V. DE BRUM
“Eu espero que a universidade seja positiva e benéfica para a região, auxiliando-a no desenvolvimento
educacional, científico e tecnológico. Para tanto, a realização também de pesquisas aplicadas relacionadas
com as atividades da região deve ser fomentada, o contato mais próximo e proativo com escolas públicas e

particulares oferecerá oportunidade de conhecimento do ambiente acadêmico, motivação aos jovens da
região pelas formações oferecidas na universidade e estímulo ao bom estudo e à formação superior.
Abçs a todos. Prof. Gil.”
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
RAFAEL RONDINA
“A Extensão, como um dos pilares da Universidade, assim como o são o Ensino e a Pesquisa, tem papel fundamental em
vários aspectos da vida acadêmica. Pensar a Universidade extramuros é função da Extensão, assim como o é pensar
intramuros.
Como a UFABC interage em seu meio? Seja com o aluno novo que adentra a Universidade, seja com o veterano, com o
docente, com a comunidade do entorno, com o setor produtivo, a atuação da Extensão pode ser um elo, pode gerar sinergia
entre estes atores, e para tal deve atuar de forma proativa, sendo o motor que vencerá a inércia e colocará as engrenagens a
girar.

A criação da UFABC aparece como uma resposta ao anseio da sociedade local, que desde muito desejou que seus filhos
tivessem acesso ao ensino publico superior, gratuito e de qualidade, em seu próprio “quintal”. Mais do que ensino, desejou
que seus filhos se tornassem pessoas melhores, cidadãos conscientes, críticos, e agentes de mudança.
Criar projetos que envolvam estes atores, e os outros dois pilares da Universidade são o modus operandi ideal, para que se
atinja o objetivo de promover a interação transformadora entre a Universidade e outros setores da sociedade, e promover seu
desenvolvimento.
Desenvolver projetos que envolvam Ensino, Pesquisa e Extensão, inseridos na região do ABC, que tragam benefícios e
desenvolvimento para a região e sua população, assim como para os alunos. Esse parece ser, portanto, o caminho a trilhar.
Alguns exemplos de ações que podem ser desenvolvidas:

Um projeto onde os alunos da Universidade possam ganhar bolsas para estagiar e se preparar para a futura docência,
ministrando aulas em um cursinho extensivo preparatório para o ENEM, a ser oferecido aos jovens carentes da região e que
aumente suas chances de conseguir uma vaga na UFABC.
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
RAFAEL RONDINA (continuação)
“Desenvolver projetos que envolvam Ensino, Pesquisa e Extensão, inseridos na região do ABC, que tragam benefícios e
desenvolvimento para a região e sua população, assim como para os alunos. Esse parece ser, portanto, o caminho a trilhar.
Alguns exemplos de ações que podem ser desenvolvidas:
Um projeto onde os alunos da Universidade possam ganhar bolsas para estagiar e se preparar para a futura docência,
ministrando aulas em um cursinho extensivo preparatório para o ENEM, a ser oferecido aos jovens carentes da região e que
aumente suas chances de conseguir uma vaga na UFABC.
Desenvolver projetos que envolvam os alunos em atividades para melhorar a qualidade de vida de moradores de

comunidades carentes da região, conhecendo sua realidade, e de alguma forma a melhorando, seja por intervir nas condições
apresentadas, propondo mudanças, promovendo parcerias com as prefeituras para atuação conjunta, ou simplesmente por
trocar ideias e mostrar para as pessoas que existem coisas a se buscar, e que essas coisas podem estar ao seu alcance.
Criar uma Universidade da Terceira Idade e aproximar os idosos da região, ajudando a promover sua autoestima, autonomia,
integração e participação efetiva na sociedade.
Promover eventos que aproximem o setor produtivo da região de nossos pesquisadores e alunos, onde possam ser feitas
parcerias e convênios entre estes e as empresas da região, desenvolvendo soluções para suas demandas, e fomentando seu
desenvolvimento.
Desenvolver cursos profissionalizantes, com a parceria dos professores e alunos, que atendam às necessidades das

empresas da região, melhorando as condições de empregabilidade das pessoas e suas possibilidades de ascensão na
carreira.”
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
ANTONIO CÂNDIDO FALEIROS

“Espero um crescente intercâmbio entre a UFABC e as indústrias locais, mediante projetos e convênios de
colaboração mútua.
Acredito que a Pró-reitorIa de Extensão poderia incentivar a criação de uma Fundação que possa nos
auxiliar na análise dos aspectos legais, na gerência financeira e administrativa destes projetos e convênios.”
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
LUIZ MARTINS
“Duas propostas/sugestões:
- Mais iniciativas de extensão relacionadas à cultura, para que nossa universidade finalmente tenha uma
vida cultural frequente, tornando nossas longas jornadas dentro do campus mais interessantes e atraente.
Isso seria traduzido numa política específica para a cultura, integrando esforços das entidades das
categorias da comunidade acadêmica.
- Organização de uma rádio universitária. Eu já coordenei um projeto de extensão na UFABC para estudo
de viabilidade e de primeiras definições para uma rádio que representaria um canal para iniciativas culturais,
de ensino, e de interação com a comunidade da região do ABC. Inicialmente, a rádio poderia funcionar via
internet, e tentar uma concessão de frequência aberta segundo o desenvolvimento do projeto. Videos
seriam facilmente anexados, preparando o terreno para um futuro canal de tv universitária, ou associação
com outros canais do tipo comunitário, como a TVT de SBC.”
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
DEONETE RODRIGUES NAGY
“Espero que tanto a UFABC, e em particular a Extensão se volte cada vez mais para a comunidade externa.
A participação da Extensão nos movimentos do e no ABC tem que ser contantes e ter consistência.
Para a comunidade interna seria de bom tamanho cursos tanto para os terceiros dentro de seu horário da
trabalho (essencial) como cursos de extensão com vagas reservadas para TA’s. Seria bom, tb, cursos para
TA’s que o RH não oferece. As visões do RH e da Extensão são e devem ser diferentes e os TA’s de 2º grau
não tem oportunidade de fazer cursos que não sejam do RH.”
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
POLLYANNA HELENA DA SILVA

“Espero que continuemos a participar desses projetos!Creio que o PROEX é muito importante para a
formação dos docentes, pois o mesmo serve de instrumento multidisciplinar e abrangente, do ponto de vista
que ao fazê-lo, utilizamos o método científico e observando e envolvendo a sociedade, podemos observar
na prática o que tem ocorrido na nossa sociedade. E, portanto, podemos contribuir com um diagnóstico das

políticas públicas que envolvem o mesmo, e junto com os atores sociais mais envolvidos, mostrar os
produtos desse trabalho conjunto para os nossos governantes. Do ponto de vista do aprendizado do
discente: importante, pois com o mesmo percebemos que nossa sociedade e os processos que a envolvem,
não são somente “modelagens”, mas processos históricos e muitas vezes desiguais.”
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
GERMAN LUGONES

“Um dos objetivos para os próximos 10 anos deveria ser a criação de uma emissora de rádio FM da
UFABC.
A mesma seria uma ferramenta extremamente útil para promover a interação entre a Universidade e a

comunidade do ABC e do grande São Paulo. Permitiria difundir uma programação educativa e cultural que
não é veiculada pelas emissoras comerciais assim como divulgar as atividades desenvolvidas pela UFABC.
Os custos envolvidos na montagem e manutenção da emissora não são altos.”
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
JOSÉ COSTA
“Gestão compartilhada. Para cada área da UFABC, convidem alunos a participar da gestão como estagiários. Poderia ser
um estágio nos moldes da monitoria, da IC, da ID.
Essas atividades [IC, ID, monitoria, estagio na gestão, participação em projetos que solucionem problemas da faculdade
poderiam se somar à avaliação dos alunos, compondo uma nova variável do CR. Esse tipo de atividade poderia ter uma carga
de obrigatoriedade para professores e alunos, interligando-se com a extensão. A extensão precisa ter importância na
formação do aluno e na reciclagem do professor. É o diferencial que pode trazer mais patentes pra UFABC, mais inovação,
mais noção crítica.

É mais importante que existam mais pessoas envolvidas em projetos de extensão que em aulas práticas de laboratório, por
exemplo. Espero que a UFABC se dê conta disso e dê à extensão à importância que ela tem [é mais importante que algumas
aulas].
Ah.. Outra coisa CRUCIAL: O site da UFABC é muito ruim! Dá vergonha apresentar o site da UFABC por aí. É o cartão de
visitas da Universidade e é horrível, vive fora do ar. O Tidia é péssimo! Espero que nos próximos anos[isso sim pode levar
alguns anos, mas espero que menos de 10!] a UFABC se inspire em projetos como o Khan Academy, o UFABC Help e os
fóruns do facebook para criar um ambiente integrado de aulas, serviços, ouvidoria e notícias. Um portal de verdade que
integre comunicação e incorpore outros serviços [como a rádio sugerida aqui].
Contem com alunos para desenvolver esse projeto! Façam oficinas e convidem os alunos a participar! Durante as disciplinas

de programação, parcelas do site poderiam ser solicitadas como projeto de conclusão. A partir de um projeto assim, várias
outras iniciativas poderiam se inspirar nesse forma de integrar a comunidade acadêmica às soluções de problemas reais.”
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
JOSÉ COSTA

“A maneira de “ouvir a comunidade acadâmica” escolhida pelo PDI mostra o quanto a UFABC não sabe

“ouvir a comunidade acadêmica”. Parece que opinar ou não opinar para esse PDI tanto faz, tanto fez.
O que eu espero para os próximos 10 anos da UFABC é não ter que esperar que os próximos 10 anos
passem para poder opinar. Espero que a coleta de opiniões faça parte da política administrativa da
Universidade e que haja um aumento progressivo da tomada de decisões por democracia direta. Que se

instale uma ouvidoria que passe a formalizar as demandas da Universidade, diminuindo boataria e ruidos.
Isso já deveria ter sido feito, pois é fácil, crucial e não precisamos de 10 anos para implementar.
Além disso, espero que passem a tratar a comunidade acadêmica como parte da solução e não do
problema. A cada problema que surja, ao invés de reunir conselheiros, que se faça concursos[por exemplo]

que premiem as melhores soluções. Um aluno deu uma boa solução em TI? dê uma certificação que o
prestigie no currículum Lattes ou no mercado. Um professor inovou na aula? Idem. Premiações poderiam
ser trabalhadas nesse sentido. Quem sabe, no futuro, esse tipo de iniciativa pudesse ser expandida
Brasil/mundo afora? Enfim.. espero que a UFABC ouça mais e delibere menos.”
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