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1- TÍTULO: PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES - (UFVJM&COMUNIDADES)
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RESUMO

O Programa Universidade nas Comunidades (UFVJM&COMUNIDADES) da Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) é uma ação extensionista institucional da
UFVJM coordenada pela equipe da Pró-Reitoria Extensão e Cultura (PROEXC) com um conjunto
de projetos, eventos, cursos e prestação de serviços com o objetivo de interagir com as comunidades
em geral no âmbito do território administrativo e pedagógico da UFVJM, no período inicial de 2021
a 2023. As ações serão coordenadas PROEXC e o Centro de Projetos da UFVJM, com planejamento
e execução em seis etapas, cada etapa abarca um semestre de atividades. O diagnóstico de demandas
junto às comunidades será contínuo e a execução distribuídas entre as seis etapas estimadas
resultados esperados são de que as ações contribuam para promover impacto e transformação social
e valorização da cultura da região no território de abrangência da UFVJM, numa forma mais prática
e participativa, com a perspectiva de promover a circularidade dos conhecimentos materializados
na extensão, com interfaces com o ensino e a pesquisa, que expressem o diálogo contemporâneo do
conhecimento acadêmico com os conhecimentos e necessidades dos municípios, cidades, bairros,
distritos e coletivos populacionais tanto no espaço urbano quanto no campo.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O Programa Universidade nas Comunidades está fundamentado no texto da “Política Nacional de
Extensão Universitária” (FORPROEX, 2012), em que parte são oriundos do posicionamento desse
Fórum em 1999, em que foram aproveitados, ratificados e ajustados às conjunturas daquele
momento, o “fortalecimento da Extensão Universitária”, tendo por objetivos:

1. Reafirmar a Extensão Universitária como processo acadêmico definido e efetivado em função das
exigências da realidade, além de indispensável na formação do estudante, na qualificação do
professor e no intercâmbio com a sociedade;
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2. Conquistar o reconhecimento, por parte do Poder Público e da sociedade brasileira, da Extensão
Universitária como dimensão relevante da atuação universitária, integrada a uma nova concepção
de Universidade Pública e de seu projeto político-institucional;

3. Contribuir para que a Extensão Universitária seja parte da solução dos grandes problemas sociais
do País;

4. Conferir maior unidade aos programas temáticos que se desenvolvem no âmbito das
Universidades Públicas brasileiras;

5. Estimular atividades de Extensão cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e ou
transdisciplinares e interprofissionais de setores da Universidade e da sociedade;

6. Criar condições para a participação da Universidade na elaboração das políticas públicas voltadas
para a maioria da população, bem como para que ela se constitua como organismo legítimo para
acompanhar e avaliar a implantação das mesmas;

7. Possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e disponibilização de conhecimentos,
permitindo a ampliação do acesso ao saber e o desenvolvimento tecnológico e social do País;

8. Defender um financiamento público, transparente e unificado, destinado à execução das ações
extensionistas em todo território nacional, viabilizando a continuidade dos programas e projetos;
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9. Priorizar práticas voltadas para o atendimento de necessidades sociais (por exemplo, habitação,
produção de alimentos, geração de emprego, redistribuição de renda), relacionadas com as áreas de
Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia
e Produção, Trabalho;

10. Estimular a utilização das tecnologias disponíveis para ampliar a oferta de oportunidades e
melhorar a qualidade da educação em todos os níveis;

11. Considerar as atividades voltadas para o desenvolvimento, produção e preservação cultural e
artística como relevantes para a afirmação do caráter nacional e de suas manifestações regionais;

12. Estimular a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável como componentes da
atividade extensionista;

11 Fórum de Pró-Reitores das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras;

13. Tornar permanente a avaliação institucional das atividades de Extensão Universitária como um
dos parâmetros de avaliação da própria Universidade;

14. Valorizar os programas de extensão interinstitucionais, sob a forma de consórcios, redes ou
parcerias, e as atividades voltadas para o intercâmbio e a solidariedade;

15. Atuar, de forma solidária, para a cooperação internacional, especialmente a latino-americana.
(Fórum de Pró-Reitores das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras, 2012, p. 9-11).
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Considerando o conceito de Extensão Universitária, que está “(...) sob o princípio constitucional da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo,
cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre Universidade e outros
setores da sociedade. (FORPROEX, 2012, p. 28)”

Considerando ainda as diretrizes para as ações de extensão universitária, conforme propõe Nogueira
(2000) e ratificado no FORPROEX (2012, p. 29):

●

Interação Dialógica,

●

Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade,

●

Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão,

●

Impacto na Formação do Estudante, e

●

Impacto e Transformação Social.
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OBJETIVOS

Os objetivos do Programa são:
4.1. Atuar nas quatro mesorregiões do Estado de Minas Gerais: Jequitinhonha, Mucuri, Noroeste e
Norte de Minas, para consolidar nessas regiões por meio de uma gestão integrada, multicampi e
eficiente, a interação da UFVJM e a sociedade na partilha de conhecimento.
4.2. Apresentar às Comunidades dos territórios de abrangência da UFVJM as ações de extensão e
cultura (das mais variadas áreas de conhecimento) registradas e em execução nos campi da UFVJM,
buscando apoiar as comunidades no enfrentamento de demandas e questões prioritárias de modo a
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superar desigualdades, evitar exclusões, buscando empoderar a população visando contribuir para o
desenvolvimento regional.
4.3. Contribuir para a inserção do estudante universitário da UFVJM em ações de extensão, que
permitem na sua formação um sentido mais amplo, na constituição de sujeitos capazes de interagir
e contribuir para a transformação social.
4.4. Proporcionar oportunidades para a atuação do estudante universitário em ações de extensão que
estejam contempladas no Plano Pedagógico do Curso e que sejam certificadas pela PROEXC a fim
de propiciar a curricularização da extensão.
4.5. Oferecer ações de extensão baseadas nas demandas da sociedade e garantir a sua participação.
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JUSTIFICATIVA

A UFVJM é fruto de ações pessoais e institucionais para sua existência em 8 de setembro de 2005,
quando foi publicada a Lei 11.173 no Diário Oficial da União, que transformou as Faculdades
Federais Integradas de Diamantina (FAFEID) em Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha
e Mucuri (UFVJM).
Considera que em setembro de 1953, o então Governador do Estado de Minas Gerais, Sr. Juscelino
Kubitschek de Oliveira fundou a Faculdade de Odontologia de Diamantina (FAOD).
Em 17 de dezembro de 1960 a FAOD foi transformada em Faculdade Federal de Odontologia
(FAFEOD).
Em 4 de outubro de 2002 a FAFEOD tornou-se Faculdades Federais Integradas de Diamantina
(FAFEID), ao oferecer além do Curso de Odontologia, os novos cursos de Enfermagem, Farmácia,
Nutrição e Fisioterapia, na área de Ciências da Saúde, e os cursos de Agronomia, Engenharia
Florestal e Zootecnia, nas Ciências Agrárias.
Em 8 de setembro de 2005, com a Lei 11.173, a FAFEID passou a ser autorizada a ser a Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), associada com a abertura do Campus do
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Mucuri, em Teófilo Otoni, tendo em sua denominação a identidade regional desses dois vales, o
Jequitinhonha e o Mucuri.
Na Ata da 69ª sessão sendo a 50ª sessão ordinária do Conselho Universitário da UFVJM, realizada
em 07/10/2011, foi decidido criar os campi de Unaí e Janaúba e ao mesmo tempo incluir no seu PDI
para os próximos 5 anos a implantação de mais 3 campi no Vale do Jequitinhonha.
Por meio da Resolução nº. 18 - CONSU, de 09 de novembro de 2012, foi aprovado a criação de
cursos de graduação, modalidade presencial, a serem ofertados no Campus de Unaí – MG da
UFVJM.
No mesmo sentido a Resolução nº. 010 - CONSU de 06 de setembro de 2013 foi aprovada a criação
de cursos de graduação, modalidade presencial, a serem ofertados no Campus de Janaúba – MG da
UFVJM.
A UFVJM com o compromisso de atuar nos territórios da metade setentrional do Estado, através de
sua inserção nas quatro mesorregiões do Estado de Minas gerais: Jequitinhonha, Mucuri, Noroeste
e Norte de Minas, existe o desafio de se consolidar nessas regiões por meio de uma gestão integrada,
multicampi, eficiente, a disseminação do conhecimento com a capilaridade ao alcance do conjunto.
(UFVJM, 2017).
A relação entre a Universidade e a sociedade é, dessa forma, viabilizada pela Extensão Universitária.
É por meio da extensão que ocorre a aproximação, a integração e a parceria da universidade e da
comunidade, da ciência e dos saberes popular e cultural, resultando em novos conhecimentos para
a sociedade. A extensão universitária torna possível que a universidade desempenhe uma das suas
funções essenciais: o desenvolvimento social.
O Programa Universidade&Comunidades se justifica por ser mais uma oportunidade de diálogo da
UFVJM com as comunidades da região.

5.1 – Finalidade da UFVJM
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O Programa Universidade&Comunidades contribui para a UFVJM cumprir sua finalidade, que
conforme o seu Estatuto, subtítulo III, artigo 5º, a UFVJM tem por finalidades:
•

Gerar, desenvolver, disseminar e aplicar o conhecimento por meio do ensino, da pesquisa e

da extensão, de forma indissociada entre si e integrados na educação do cidadão, na formação
técnico-profissional, na difusão da cultura e na criação filosófica, artística, literária, científica e
tecnológica.
•

Estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e o pensamento

reflexivo e crítico. • Formar e qualificar continuamente profissionais nas diferentes áreas do
conhecimento, aptos para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, zelando pela
sua formação humanista e ética, de modo a contribuir para o pleno exercício da cidadania, a
promoção do bem público e a melhoria da qualidade de vida.
•

Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação filosófica, artística, literária, científica e

tecnológica. • Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional;
•

Estimular o entendimento e o debate dos problemas do mundo moderno, em particular os

regionais e nacionais.
•

Prestar serviços à comunidade e estabelecer com ela uma relação de interatividade, por meio

de ações de extensão. • Complementar a formação cultural, intelectual e ética de seu corpo docente,
discente e técnico-administrativo.
•

Contribuir para o processo de desenvolvimento da sua região de atuação e do Brasil.

(UFVJM, 2017, p. 13)
Considera-se também o que trata as diretrizes e estratégias estabelecidas na PROEXC, conforme a
RESOLUÇÃO Nº. 26 - CONSEPE, DE 19 DE OUTUBRO DE 2012.
Diretriz:
• Atuar no desenvolvimento e valorização da arte e cultura na UFVJM e nas diversas regiões de

abrangência da Universidade.
Estratégias:
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• Auxiliar na proteção e promoção da diversidade cultural, especialmente das regiões de

abrangência da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri;
• Ampliar parcerias e intercâmbios com as Secretarias de Cultura e outros órgãos equivalentes que

atuam nas esferas municipal, estadual e federal;
• Propor ações que ampliem o acesso da comunidade acadêmica da UFVJM aos meios de produção

e fruição cultural;
• Formar, capacitar e apoiar, por meio de cursos e oficinas, grupos artísticos presentes na

UFVJM;
• Apoiar projetos que contemplem a preservação do patrimônio material e imaterial;
• Propor ações que ampliem a comunicação e a viabilização da troca entre os diversos agentes

culturais, difundindo bens, conteúdos e valores;
• Apoiar projetos que visem à estruturação da economia da cultura local e regional;
• Apoiar e promover ações de mapeamento, documentação e divulgação da memória e das

expressões artísticas e culturais dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri;
• Incentivar e apoiar projetos voltados à realização de seminários culturais, feiras de livros,
uso da mídia eletrônica e da internet para a produção e a difusão da crítica artística e cultural,
privilegiando as iniciativas que contribuam para a regionalização e a promoção da diversidade;
• Buscar e divulgar informações sobre órgãos de fomentos voltados a atividades artísticas e
culturais.
• Criar e fortalecer a Câmara de Cultura e Arte da Universidade (Cacau), para auxiliar nas discussões

e proposições de ações artísticas e culturais;
• Estimular a comunidade acadêmica, por meio de editais e concursos culturais, ao desenvolvimento

de habilidades em artes, nas suas diversas formas e linguagens e, ao mesmo tempo, contribuir para
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a formação de um acervo cultural-artístico que contemple especialmente a memória das regiões de
abrangência da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri;
• Propor oficinas e minicursos em conjunto com artistas locais e regionais para viabilizar

possibilidades de troca de saberes entre os mestres da cultura popular e os acadêmicos;
• Propor eventos culturais no âmbito da UFVJM que tenham por objetivo apresentar, divulgar e

valorizar os trabalhos dos artistas docentes, discentes e técnicos-administrativos, além de incentivar
a formação de público;
• Incentivar o desenvolvimento de projetos e programas culturais que tenham como público-alvo a

comunidade acadêmica da UFVJM;
• Desenvolver mecanismos para estreitar relações da UFVJM com instituições dedicadas à difusão,

valorização e fomento da cultura, especialmente nas regiões de abrangência da Universidade Federal
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri;
• Criar o Sistema de Registro das Ações Culturais;
• Criar espaços de discussão que possibilitem que a cultura seja compreendida como área de

conhecimento importante para a formação universitária;
• Incrementar os instrumentos de divulgação das ações culturais no interior da UFVJM e fora dela;
• Criar o Programa de Bolsas de Apoio à Cultura e à Arte (Procarte), com valores equiparados aos

contemplados em projetos e programas de pesquisa e extensão universitária.
5.2- Visão da UFVJM

A UFVJM busca estar entre as melhores Instituições de Ensino Superior do Brasil, com
reconhecimento e respeito pela excelência do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, contribuindo para
o desenvolvimento nacional, em especial dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.
5.3- Missão da UFVJM

Considerando a missão da UFVJM conforme exposto no último Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI - UFVJM) de 2017-2021 que é de:
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Promover o desenvolvimento científico, econômico e sociocultural da sua região,
assegurando o ensino de qualidade em diferentes áreas do conhecimento, respeitando 14 a
natureza, inspirado nos ideais da democracia, da liberdade e da solidariedade, visando
produzir, integrar e divulgar conhecimento, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão,
indissociavelmente articulados, contribuindo para a formação de cidadãos comprometidos
com a ética, a responsabilidade e o desenvolvimento sustentável da sua região. A
universidade procura seu ajustamento às demandas da sociedade que gravita em seu entorno,
criando uma base de reflexão sobre o seu perfil organizacional e a sua prática pedagógica.
Toda a ação universitária está fundamentada na responsabilidade com o estudo e com a
solução dos problemas comunitários, sendo o meio regional o principal foco de suas
atividades. A UFVJM surge, então, como componente natural de uma vasta região em
desenvolvimento e está pautada em critérios que buscam harmonizar as aspirações sociais
com os padrões técnico-acadêmicos. A universidade busca emergir como a concretização
do seu ideário de possibilitar igualdade na oferta de oportunidades educacionais. O
compromisso principal da instituição é a formação de um profissional crítico, responsável
e apto a atuar como agente multiplicador das ações de transformação social. Espera-se,
desse modo, suprir a região de profissionais qualificados para o trabalho, preparados para
o exercício consciente e pleno da cidadania. No seu horizonte temporal futuro, a UFVJM
vislumbra uma posição referencial no campo das ciências, no cenário nacional. Pretende
ampliar o seu espaço de atuação, intensificar o exercício fundamentado no tripé ensinopesquisa-extensão e assumir a liderança no âmbito regional em prol de um desenvolvimento
equitativo e sustentável. (UFVJM, 2017, p. 14).

5.4- Valores da UFVJM

Entre os valores defendidos pela UFVJM está a integração sistêmica entre educação, trabalho e
atuação social, socialização de seus benefícios com a comunidade, o desenvolvimento sustentável,
o respeito à cidadania e à diversidade étnica e cultural e a valorização das pessoas.
5.5- UFVJM em números discentes, técnico-administrativos, docentes, cursos de graduação e pósgraduação (presencial e a Distância), bem como de território (área de atuação), número de municípios
nas regiões de abrangência da UFVJM.

Quadro 1 - UFVJM atualmente possuem os seguintes números em sua comunidade acadêmica
Categorias

Quantidade

1

Docentes

2

Discentes Graduação

9.032

3

Discentes Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu

1.299

4

Técnico-Administrativos

Fonte: UFVJM, 2018, p. 12.

822

649
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Quadro 2 - Cursos de graduação e pós-graduação (presencial e a Distância)
Cursos
1

2

Quantidade

Graduação Presencial

46

Graduação a Distância

05

Programas de Pós-Graduação

24

Fonte: UFVJM, 2018, p. 27, 28 e 29
Quadro 3 - Ações de Extensão e Cultura da PROEXC - UFVJM - 2019
Áreas Temáticas

Quantidade

1

Cultura

22

2

Educação

69

3

Saúde

73

4

Direitos Humanos e Justiça

07

5

Comunicação

15

6

Meio Ambiente

11

7

Tecnologia e Produção

23

8

Trabalho

17

Total

237

Fonte: PROEXC, 2020.
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Quadro 4 - Ações de extensão e cultural da UFVJM cadastradas na PROEXC em 2020
Ações Extensionistas

Quantidade

1

Programas - Edital FLUXO CONTÍNUO

22

2

Projetos Editais

217

3

Cursos

05

4

Eventos

09

5

Prestação de Serviços

07

6

Bolsistas de Extensão e Cultura

163

Fonte: PROEXC, 2020.
5.5. Política de Extensão

A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a
Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e a
Sociedade.
As políticas de Extensão da UFVJM visam ao fomento, registro, apoio, acompanhamento e
execução das ações voltadas ao atendimento das demandas da Instituição e da Sociedade.
A intervenção social promovida pela instituição parte do princípio, segundo a Política de Extensão
da UFVJM, de que a extensão universitária deve desenvolver relações entre a universidade e outros
setores da sociedade marcada pelo diálogo e pela interação com a comunidade, privilegiando
metodologias que busquem a participação de todos os agentes envolvidos e a troca de saberes,
superando o discurso da hegemonia acadêmica.
Escutar, compreender, discutir, buscar inovações, desenvolver a renovação dos conhecimentos são
possibilidades e oportunidades para todos que participam do processo, sem visões hierárquicas de
conhecimentos, mas compreendo-o como diferentes e, ou, distintos. “A extensão possibilita a
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produção de conhecimento resultado do confronto com a realidade e a participação comunitária,
ocorrendo troca entre o saber sistematizado e acadêmico e o saber popular.” (UFVJM, 2009, p. 5).
Diante do exposto, a intervenção social da UFVJM não se faz por via de mão única, como se a
instituição fosse a detentora de saberes, tendo a comunidade como mera repositória de seus
conhecimentos. Ao contrário, a comunidade é identificada por ser fonte na qual a Instituição também
alimenta os seus saberes e práticas, adequando-os e aperfeiçoando-os, numa espécie de interação
em que ambas se beneficiam, aprendem e se desenvolvem.
A Extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que
encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico.
No retorno à Universidade, docentes, técnico-administrativos e discentes trarão um aprendizado que,
submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca
de saberes sistematizados, acadêmico e popular, terá como consequências a produção do
conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, a democratização do
conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da Universidade.
Além de instrumentalizadora deste processo dialético de teoria/prática, a Extensão é um trabalho
interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. (FORPROEX, 1987 apud FORPROEX,
2012).
A Extensão universitária da UFVJM efetiva-se por meio de Programas, Projetos, Cursos, Eventos e
Prestação de Serviços (Fig. 1).
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Figura 1: As modalidades da Extensão Universitária.

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proexc) da UFVJM destaca-se pela criação inovadora e
pioneira de editais especificamente voltados para Extensão - Programa Institucional de Bolsas de
Extensão - (PIBEX) a Cultura e a Arte, Programa Institucional de Bolsas de Apoio à Cultura e à
Arte - (PROCARTE), adequando-se à sua realidade e visando atender à grande riqueza cultural e
artística dos vales em que se encontra inserida. Por meio de suas ações e de seus editais, a Proexc
persegue os seguintes objetivos:
I- Estimular a participação da comunidade universitária em ações de extensão; especialmente, a
participação de discentes;
II- Possibilitar a aprendizagem em métodos e processos de extensão universitária;
III- Incentivar a integração entre docentes, discentes e técnicos-administrativos na realização de
ações de extensão universitária;
IV- Promover a interação da comunidade universitária com a comunidade externa na resolução de
problemas, superação de dificuldades, intercâmbio de conhecimentos, saberes e serviços.
V- Contribuir com a formação dos discentes a partir da interação com a realidade da população
brasileira – em especial, a das regiões de abrangência da UFVJM;
VI- Qualificar os discentes para os desafios enfrentados no mundo atual em
Relação à atuação profissional e ao exercício da cidadania.
VII- Estimular, por meio do fazer cultural-artístico, a formação de público e a valorização dos
espaços dedicados à cultura e às artes;
IX- Proporcionar e incentivar o respeito às diversas manifestações culturais e artísticas em suas
múltiplas funções, identificando-as, relacionando-as e compreendendo-as em seu contexto histórico;
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X- Estreitar relações com agentes culturais e artistas das regiões de abrangência da UFVJM e
instituições públicas ou privadas com reconhecida experiência em artes;
XI- Promover o registro, a valorização e a divulgação de expressões culturais das regiões de
abrangência da UFVJM.
Os impactos da formação dos estudantes envolvidos no processo extensionista são inúmeros e
podem ser elencados:
•

o amadurecimento da responsabilidade social,

•

o respeito e a criação de laços mais estreitos com a comunidade,

•

formação ampla, interdisciplinar e pautada na realidade, acesso e difusão de manifestações

culturais e artísticas,
•

interação entre Educação Superior e Básica, descoberta de talentos e troca de saberes.

(UFVJM, 2017).

A Creditação curricular da extensão tem ultrapassado os anos e retornou como tema imprescindível
para as Instituições Federais de Ensino Superior (IFEs), devido à necessidade de implementação da
Meta 12.7 do Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024).
Trata-se da necessidade que preconiza o PNE para que ao menos 10% do total de créditos
curriculares exigidos para a graduação sejam preenchidos por ações de extensão universitária, com
prioridade para áreas de maior relevância social, de acordo com a Política de Extensão da UFVJM.
A consolidação do conceito de extensão universitária é ainda um tema em questão, que deve ser
tratado com a maior relevância.
A creditação é importante para garantir a qualidade dos créditos curriculares da extensão
universitária na UFVJM, de modo a construir um processo de creditação pela atuação conjunta da
Prograd, da Proexc e das coordenações de curso. A indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da
extensão universitária deve estar presente também de forma concatenada aos cursos de pósgraduação. Nessa perspectiva, a qualidade da extensão universitária se manifesta por meio das suas

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E
MUCURI – UFVJM
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEXC

cinco diretrizes – 1- interação dialógica, 2-interprofissionalidade e interdisciplinaridade, 3impacto na formação do estudante e 4- impacto na transformação social, 5- indissociabilidade
ensino-pesquisa-extensão, especialmente no contexto da flexibilização curricular por meio da
extensão. O fortalecimento das ações de extensão depende de medidas institucionais de gestão, que
inclui a criação de um sistema de registro e acompanhamento das ações, integrados ao sistema de
gestão acadêmica da instituição.
O Programa Universidade&Comunidades atuará em consonância à política de extensão da UFVJM.
6-

PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES

O Programa Universidade nas Comunidades (UFVJM&COMUNIDADES) da Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) é uma ação extensionista institucional da
UFVJM e coordenada pela equipe da Pró-Reitoria Extensão e Cultura (PROEXC) e as demais próreitorias junto com a Central de Projetos com o objetivo de interagir com as comunidades em geral
e promover impacto e transformação social, no território de abrangência da UFVJM numa forma
mais prática e participativa, com a perspectiva de promover a circularidade dos conhecimentos
materializados na extensão, com interfaces com o ensino e a pesquisa, que expressem o diálogo
contemporâneo do conhecimento acadêmico com os conhecimentos e necessidades dos municípios,
cidades, bairros, distritos e coletivos populacionais tanto no espaço urbano quanto no campo.
O Programa UFVJM&COMUNIDADES será constituído pela interação da UFVJM junto às
comunidades de sua fronteira administrativa e pedagógica (Fig. 2.a e 2.b) com ações extensionistas
revestidas em projetos, cursos, eventos e prestações de serviços, os quais serão capilarmente
desenvolvidos tendo por Eixo Norteador: Extensão da UFVJM em diálogo com a
comunidade: impacto e transformação social, com seus quatro subeixos compostos por 1- Áreas
Temáticas; 2 – Territórios; 3 – Grupos Populacionais e 4 - Proteção, preservação e desenvolvimento.
O período de atuação será do primeiro semestre de 2021 até o 2º. semestre de 2023.
A UFVJM é a proponente e coordenadora do Programa UFVJM&COMUNIDADES, a PROEXC
em conjunto com as demais Pró-Reitorias da UFVJM e uma fundação de apoio, instalará a Central
de Projetos para gestão política, administrativa, financeira e avaliadora no cumprimento das metas
e ações no percurso dos próximos três anos (2021-2023).
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O UFVJM&COMUNIDADES considerará a realidade da extensão da UFVJM norteado pelas oito
áreas correspondentes para fortalecer a política social no desenvolvimento do conhecimento
regional, sendo:
• Comunicação,
• Cultura,
• Direitos Humanos e Justiça,
• Educação,
• Meio Ambiente,
• Saúde,
• Tecnologia e Produção, e
• Trabalho.

6.1- Eixo Norteador: Extensão da UFVJM em diálogo com a comunidade: impacto e transformação

social.
6.2-

Subeixos:

Áreas Temáticas, Territórios, Comunidades e Proteção, preservação e

desenvolvimento.

6.2.1 Áreas Temáticas: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio
Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção e Trabalho.

6.2.2 Territórios: A) Mesorregiões do Jequitinhonha, B) do Norte de Minas, C) do Noroeste de
Minas, D) do Mucuri, E) do Vale do Rio Doce e F) Central Mineira
6.2.3 Comunidades:
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A) Mesorregiões do Jequitinhonha (Área: 50.143,249 Km2) (51 municípios) (725.358 hab. - IBGE 2013)
(Maior IDH [0,716] Diamantina – Menor IDH [0,565] Palminópolis)

A1. Microrregiões:
- Diamantina (Campus JK e Sede da UFVJM)
- Capelinha
- Araçuaí
- Pedra Azul
- Almenara

B) do Norte de Minas (Área: 128.454,108 Km2) (89 municípios) (1.686.913 hab. - IBGE 2013) (Maior IDH
[0,799] Montes Claros – Menor IDH [0,544] Fruta Leite)

B1. Microrregiões:
- Januária
- Janaúba (Campus Janaúba)
- Salinas
- Pirapora
- Montes Claros
- Grão Mogol
- Bocaiúva

C) do Noroeste de Minas (Área: 62.381,061 Km2) (19 municípios) (385.045 hab. - IBGE.2013) (Maior IDH
[0,744] Paracatu – Menor IDH [0,640] Formoso)
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C1. Microrregiões:
- Unaí (Campus Unaí)
- Paracatu

D) do Mucuri (Área: 20.080,657Km2) (23 municípios) (398.126 hab. - IBGE 2013) (Maior IDH [0,701] Teófilo
Otoni – Menor IDH [0,541] Ladainha)

D1. Microrregiões:
- Teófilo Otoni (Campus Mucuri)
- Nanuque

E) do Vale do Rio Doce (Área: 41.809,873Km2) (102 municípios) (1.690.428 - hab. IBGE 2013) (Maior IDH
[0,771] Ipatinga – Menor IDH [0,543] Frei Lagonegro)

E1. Microrregiões:
- Guanhães
- Peçanha
- Governador Valadares
- Mantena
- Ipatinga
- Caratinga
- Aimorés
F) Central Mineira (Área: 32 751,901 Km2) (30 municípios) (432.668 hab. - IBGE 2013) (Maior IDH [0,752]
Três Marias – Menor IDH [0,614] Presidente Juscelino)

F1. Microrregiões:
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- Três Marias
- Curvelo (Fazenda Experimental Curvelo)
- Bom Despacho
6.2.4 Proteção, preservação e desenvolvimento: A UFVJM propõe contribuir com iniciativas com
ações extensionistas relacionadas à preservação, à proteção e ao desenvolvimento sustentável nas
mesorregiões mineiras de sua abrangência administrativa e pedagógica, bem como atuar na
articulação propositiva com os entes municipais, e as unidades organizacionais da esfera estadual e
federal.

Figura 2.a: Área de atuação da UFVJM em Minas.
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Figura 2.b: Missão da UFVJM e seus Campi.

6.1- Metodologia

As atividades relativas ao Programa Universidade & Comunidades serão realizadas em etapas no
período de 2020 a 2023. A etapa de planejamento consistirá em reuniões com os colaboradores
envolvidos, Central de Projetos da UFVJM, Fundação de Apoio, Assessoria de Assuntos
Estratégicos Institucionais, e os municípios interessados, a fim de se definir os locais de ação,
diagnóstico das demandas das comunidades a serem atendidas e toda a estruturação da Universidade
para atender às comunidades, por exemplo, logística, seleção das ações, disponibilidade
orçamentária, entre outras. A etapa de execução consistirá na realização das atividades previamente
definidas na etapa de programação nas comunidades. Nesta etapa, serão também realizadas
avaliações do Programa e elaboração de relatórios.
6.1.1. Etapas do Programa - Percurso Metodológico
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O percurso metodológico da Etapa 0 - que precede a execução do Programa Universidade nas
Comunidades fundamenta-se na pré-aquisição pela UFVJM dos seguintes itens: 1. Um MicroÔnibus,
2. Dois Cavalos Mecânico e 3. Dois Semirreboque - Veículo Especial Tipo Especial/Reboque
Trailler Carroceria Baú com Ambientes Banheiro, Sala Odontológica I, Sala Odontológica II, Sala
Médica I, Sala Médica II com adaptação e qualificação técnica e 2- Instalação do Central de Projetos
da UFVJM.
Os itens citados acima, após sua aquisição, estarão a disposição para o Programa Universidade nas
Comunidades, ação extensionista coordenada pela equipe da Pró-Reitoria Extensão e Cultura
(PROEXC) as demais pró-reitorias e a Central de Projetos da UFVJM com o objetivo de interagir
com as comunidades em geral e promover impacto e transformação social, no território de
abrangência da UFVJM numa forma mais prática e participativa, com a perspectiva de promover a
circularidade dos conhecimentos materializados na extensão, com interfaces com o ensino e a
pesquisa, que expressem o diálogo contemporâneo do conhecimento acadêmico com os saberes e
necessidades dos municípios, cidades, bairros, distritos e coletivos populacionais tanto no espaço
urbano quanto no campo.
A Central de Projetos da UFVJM será composta por representantes da PROEXC juntamente com
representação de outras Pró-Reitorias, fundação de apoio, Assessoria de Assuntos Estratégicos
Institucionais, e os municípios interessados em participar das ações do Programa da Universidade
nas Comunidades,
Ocorrerá na Etapa 0, com previsão para ocorrer ainda no segundo semestre de 2020, após a Central
de Projetos da UFVJM estiver em funcionamento para realizar os contatos com os parceiros e os
municípios da(s) região(ões) a serem participantes nas ações extensionistas na Etapa 1.
A Etapa 1 está prevista para ocorrer a partir do primeiro semestre de 2021, apoiado pela UFVJM
com a disponibilidade de uso da Unidade Móvel de Saúde Clínica/Odontológica da UFVJM com a
expectativa de iniciar as ações entre as 51 comunidades dos municípios na Mesorregião do
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Jequitinhonha, que tem um total populacional estimado em mais de 725.358 habitantes e os 23
municípios da Mesorregião do Mucuri.
Entre as ações que poderão ser realizadas na Etapa 1 temos as ações já registradas na PROEXC e
que serão requeridas pelas comunidades participantes.
Dentre esses projetos, o(s) município(s) participantes poderão receber a presença da Unidade Móvel
de Saúde Clínica/Odontológica em uma semana de atendimento por mês, com oferta de 12
atendimentos clínicos diários e 10 atendimentos odontológicos diários por consultório. Tem-se a
expectativa de no mínimo 60 atendimentos clínicos e 50 atendimentos Odontológicos na Semana de
atuação no mês de referência.
No semestre há expectativa de ter visitado no mínimo 06 municípios da Mesorregião do
Jequitinhonha com no mínimo 360 atendimentos Clínicos e 300 atendimentos odontológicos nesta
Primeira Etapa. O mesmo quantitativo se aplica à Mesorregião do Mucuri.
Em sequência, a cada nova etapa desse Programa, a expectativa é que a Unidade Móvel de Saúde
Clínica/Odontológica circule nas demais mesorregiões em que a UFVJM está presente, sendo: Norte
de Minas, Noroeste de Minas, Vale do Rio Doce e Central Mineira.
Os Coordenadores dos projetos vinculados ao Programa Universidade nas Comunidades definirão,
em conjunto com os parceiros e a Central de Projetos desse Programa, previamente, os membros
das suas respectivas equipes, os requisitos necessários para execução das ações e o custeio para os
mesmos.
6.2- Cronograma de ações

Quadro 5 - Descrição das ações do UNIVERSIDADE&COMUNIDADES - 2020 - 2023
Etapas

Descrições das ações

0

0.1. Contribuir na articulação e argumentação para Agosto
obtenção de recursos por Emendas Parlamentares.

Prazos

Dezembro

Responsáveis
a UFVJM
PROEXC

E

0.2. Contribuir com a UFVJM na aquisição dos itens de 2020

DEMAIS

fundamentais com recursos advindos das Emendas

PRÓ-

Parlamentares.

REITORIASCentral

de
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1

0.3. Contribuir com a UFVJM no recebimento dos

Projeto-

itens e preparação dos mesmos para estarem

fundação

disponíveis ao Programa.

Apoio

0.4. Contribuir com a UFVJM para instalação da

ASSUNTOS

Central de Projetos.

ESTRATÉGIC

0.5. Identificação por parte da Central de Projetos da

OS

UFVJM das necessidades e dos municípios que serão

INSTITUCIO

parceiros na execução na Etapa 1.

NAIS

1.1 Realizar as primeiras ações extensionistas do Janeiro
Programa com o conjunto de Projetos pré-definidos Junho
na Etapa 0.

2021

-

a PROEXC

e

de ASSESSORIA
de

1.2. Executar a primeira semana do Programa no(s)

ASSUNTOS

municípios e com o(s) projetos autorizados, durante

ESTRATÉGIC

o período de execução da Etapa 1.

OS

1.3. Realizar a avaliação do Programa durante a

INSTITUCIO

execução da Etapa 1, junto às comunidade(s)

NAIS com o

envolvida(s).

CENTRAL DE

1.4. Tabulação da avaliação e elaboração dos

PROJETOS e

Relatórios das ações realizadas.

fundação

1.5. Identificação por parte da Central de Projetos da

Apoio

UFVJM das necessidades e dos municípios que serão
parceiros na execução na Etapa 2.
2

de

2.1 Realizar as primeiras ações extensionistas do

Julho

Programa com o conjunto de Projetos pré-definidos Dezembro
na Etapa 2.

de 2021

a UFVJM

de
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2.2. Executar a primeira semana do Programa no(s)
municípios e com o(s) projetos autorizados, durante
o período de execução da Etapa 2.
2.3. Realizar a avaliação do Programa durante a
execução da Etapa 2, junto às comunidade(s)
envolvida(s).
2.4. Tabulação da avaliação e elaboração dos
Relatórios das ações realizadas.
2.5. Identificação por parte da Central de Projetos da
UFVJM das necessidades e dos municípios que serão
parceiros na execução na Etapa 3.
3

3.1 Realizar as primeiras ações extensionistas do Janeiro
Programa com o conjunto de Projetos pré-definidos Junho
na Etapa 3.

2022

a PROEXC

E

de DEMAIS
PRÓ-

3.2. Executar a primeira semana do Programa no(s)

REITORIAS-

municípios e com o(s) projetos autorizados, durante

Central

o período de execução da Etapa 3.

Projeto-

3.3. Realizar a avaliação do Programa durante a

fundação

execução da Etapa 3, junto às comunidade(s)

Apoio

envolvida(s).

ASSUNTOS

3.4. Tabulação da avaliação e elaboração dos

ESTRATÉGIC

Relatórios das ações realizadas.

OS

3.5. Identificação por parte da Central de Projetos da

INSTITUCIO

UFVJM das necessidades e dos municípios que serão

NAIS

parceiros na execução na Etapa 4.

de
de
-
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4

5

4.1 Realizar as primeiras ações extensionistas do

Julho

a UFVJM

Programa com o conjunto de Projetos pré-definidos Dezembro

PROEXC

na Etapa 4.

DEMAIS

2022

E

4.2. Executar a primeira semana do Programa no(s)

PRÓ-

municípios e com o(s) projetos autorizados, durante

REITORIAS-

o período de execução da Etapa 4.

Central

4.3. Realizar a avaliação do Programa durante a

Projeto-

execução da Etapa 4, junto às comunidade(s)

fundação

envolvida(s).

Apoio

4.4. Tabulação da avaliação e elaboração dos

ASSUNTOS

Relatórios das ações realizadas.

ESTRATÉGIC

4.5. Identificação por parte da Central de Projetos da

OS

UFVJM das necessidades e dos municípios que serão

INSTITUCIO

parceiros na execução na Etapa

NAIS

5.1 Realizar as primeiras ações extensionistas do Janeiro

a UFVJM

Programa com o conjunto de Projetos pré-definidos Junho

de PROEXC

na Etapa 5.

2023

de
de
-

E

DEMAIS

5.2. Executar a primeira semana do Programa no(s)

PRÓ-

municípios e com o(s) projetos autorizados, durante

REITORIAS-

o período de execução da Etapa 5.

Central

5.3. Realizar a avaliação do Programa durante a

Projeto-

execução da Etapa 5, junto às comunidade(s)

fundação

envolvida(s).

Apoio

5.4. Tabulação da avaliação e elaboração dos

ASSUNTOS

Relatórios das ações realizadas.

ESTRATÉGIC

5.5. Identificação por parte da Central de Projetos da

OS

UFVJM das necessidades e dos municípios que serão

INSTITUCIO

parceiros na execução na Etapa 6.

NAIS

de
de
-
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6

6.1 Realizar as primeiras ações extensionistas do

Julho

a UFVJM

Programa com o conjunto de Projetos pré-definidos Dezembro

PROEXC

na Etapa 6.

DEMAIS

2023

E

6.2. Executar a primeira semana do Programa no(s)

PRÓ-

municípios e com o(s) projetos autorizados, durante

REITORIAS-

o período de execução da Etapa 6.

Central

6.3. Realizar a avaliação do Programa durante a

Projeto-

execução da Etapa 6, junto às comunidade(s)

fundação

envolvida(s).

Apoio

6.4. Tabulação da avaliação e elaboração do

ASSUNTOS

Relatório Final das ações realizadas.

ESTRATÉGIC

de
de
-

OS
INSTITUCIO
NAIS

6.3- Resultados esperados

A UFVJM considera que o desenvolvimento do UFVJM&COMUNIDADES contribua para
consolidar e expandir sua participação junto às comunidades com interação participativa,
colaborativa, efetiva que promova tanto ao estudante quanto à comunidade crescimento com
formação social significativa e gere conhecimentos e impacto social para a proteção, preservação e
o desenvolvimento das comunidades.
A experiência vivenciada no período de execução do UFVJM&COMUNIDADES promoverá o
fortalecimento nas ações extensionistas e a implementação de linha de fomento da PROEXC
advindo de fontes financeiras com claro objetivo de articulação com entes municipais, unidades
organizacionais do Estado de Minas Gerais e da União para viabilizar a execução dos planejamentos
elaborados e aprovados com eficiência e efetividade.
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A expectativa entre os resultados esperados é que se obtenha ações correlatas envolvendo a
articulação de outros projetos de extensão e cultura vinculados ao Programa Universidade nas
Comunidades, com participação de docentes, discentes e técnico-administrativos ministrantes
dessas ações extensionistas, bem como articulação com pesquisadores vinculados a Grupos de
Estudos e Pesquisas e atividades dos Programas de Pós-Graduação da UFVJM.
Considera-se que realizadas as ações extensionistas na Etapa 1, a UFVJM pela PROEXC contribuirá
para reafirmar a Extensão Universitária como processo acadêmico, científico e cultural definido e
efetivado em função das exigências da realidade, além da indispensável vinculação com a formação
inicial e continuada do discente, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade no
qual está inserida. Há expectativa de conquistar o reconhecimento, por parte do Poder Público e da
sociedade brasileira, da Extensão Universitária como dimensão relevante da atuação universitária,
integrada a uma nova concepção da UFVJM e de seu projeto político-institucional.
Considera que a materialização desse Programa nas regiões de atuação da UFVJM possa contribuir
para que a Extensão Universitária seja parte da solução dos grandes problemas sociais do País, bem
como conferir maior unidade aos programas temáticos que se desenvolvem no âmbito da UFVJM.
Ampliar condições para a participação da UFVJM na elaboração das políticas públicas voltadas para
a população, bem como para que ela se constitua como organismo legítimo para acompanhar e
avaliar a implantação dessas políticas em municípios da área de sua atuação acadêmica.
Considera-se a possibilidade de obter experiência na implementação de novos meios e processos de
produção, inovação e disponibilização de conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao saber
e o desenvolvimento tecnológico e social do País, numa interação local/nacional. E com isso,
defender um financiamento público, transparente e unificado, destinado à execução das ações
extensionistas no território de atuação da UFVJM, viabilizando a continuidade dos programas e
projetos, que estimulem a utilização das tecnologias disponíveis para ampliar a oferta de
oportunidades e melhorar a qualidade da educação em todos os níveis na sociedade.

7- GESTÃO DO PROGRAMA - UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES
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A UFVJM proponente e coordenadora do UFVJM&COMUNIDADES, PROEXC em conjunto com
as demais Pró-Reitorias da UFVJM, instalará a Central de Projetos e irá planejar e executar a gestão
política, administrativa, financeira e avaliadora no cumprimento das metas e ações no percurso dos
próximos e quatro anos (2020-2023).

8- ÁREAS DE ATUAÇÃO DO PROGRAMA
O Programa abarcará às áreas definidas pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades
Públicas que apresentou em 2012 a Política Nacional de Extensão em que definiu grandes áreas
temáticas com as quais cada ação de Extensão deve ser relacionada, permitindo a articulação entre
ações de áreas temáticas afins e a busca pela priorização do atendimento às demandas sociais. Assim,
o Programa terá como áreas temáticas, conforme a Tabela X:

Tabela 1- Áreas temáticas da Extensão Universitária

Desta forma busca disponibilizar todas as ações de extensão vigentes na universidade, em prol da
população das regiões em que a universidade está inserida.

9- RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos financeiros destinados à execução das ações de cultura e arte serão oriundos do
Orçamento da UFVJM (conforme previsto na Política de Extensão Universitária), do mesmo Fundo
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de Extensão e de fontes externas, públicas ou privadas. (RESOLUÇÃO Nº. 26 - CONSEPE, DE
19 DE OUTUBRO DE 2012).
A Política Nacional de Extensão reafirma, como amplamente discutido no FORPROEX, que o
financiamento público da Extensão Universitária não exclui a possibilidade de captação de recursos
privados, por meio de parcerias com órgãos e instituições ligadas às áreas temáticas, e de
articulações políticas com agências de desenvolvimento. A questão importante não é tanto a origem
dos recursos, mas sim sua utilização de acordo com o conceito, as diretrizes e os princípios da
Extensão Universitária.
10- METAS
10.1. Divulgação e apresentação do projeto Universidade nas Comunidades à toda comunidade
interna, em todos os campi da UFVJM, incentivando a participarem de ações de extensão dentro do
seu campo de interesse como oportunidade de interação com a realidade regional;
10.2. Busca de apoio nas unidades acadêmicas apresentando o projeto como oportunidade de iniciar
a inserção da extensão universitária na carga horária dos cursos de graduação conforme prevê a Meta
12.7 do Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024);
10.3. Apoio nas ações de extensão por meio da equipe PROEXC, com suporte sistémico, registro,
acompanhamento e certificação;
10.4. Elaboração e divulgação de um catálogo das ações de extensão e cultura do programa, norteado
pelas oito áreas temáticas (Tabela X);
10.5. Contato com lideranças políticas e/ou comunitárias e prefeitos das regiões de abrangência da
UFVJM para apresentar as propostas do programa;
10.6. Diagnóstico sobre a realidade das comunidades em que a universidade está inserida, suas
dificuldades e necessidades mais urgentes;
10.7. Exposição à comunidade extensionista as demandas diagnosticadas junto a população
envolvida no programa;
10.8. Definição das ações que podem ser oferecidas às comunidades, e
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10.9. Contribuição ao Banco de Ações de Extensão e Cultura da PROEXC com as demandas
requeridas junto às comunidades.
11- AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
O processo de avaliação do Programa Universidade nas Comunidades será composto de
instrumentos de avaliação que contemple tanto a equipe de trabalho quanto aos participantes das
comunidades envolvidas.
As avaliações ocorrerão com uso de instrumentos específicos para diagnosticar o desenvolvimento
das ações e suas contribuições em cada uma das Etapas do Programa.
Haverá a elaboração de um relatório semestral, referente à cada etapa, durante o período de 2021 a
2023.
12- PARCEIROS, APOIADORES E COLABORADORES
O programa Universidade nas Comunidades valoriza e busca desenvolver a interação dialógica com
os diversos setores da sociedade também por meio de parceiros, apoiadores e colaboradores.
Conforme Política Nacional de Extensão Universitária que reafirma os objetivos pactuados ao longo
da existência do FORPROEX, sendo que muitos deles foram formalizados no Plano Nacional de
Extensão Universitária, de 1991, aos quais se acrescem outros que se fazem necessários para o
enfrentamento de novos desafios e aproveitamento de novas oportunidades, tendo em vista o
contínuo fortalecimento da Extensão Universitária. Entre estes os objetivos, as parcerias são
vistas/entendidas como forma de valorizar os programas de extensão interinstitucionais.
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