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 Resumo (Máximo de 1000 caracteres, com espaço)
A proposta deste estudo é levantar uma discussão sobre a extensão universitária, a
fim de analisar a compreensão dos alunos a cerca do tema extensão, bem como as
causas que levam os estudantes a não participarem de projetos. Verificou-se ainda,
entre os alunos que atuam na comunidade ou com a comunidade, os benefícios que
tais atividades extensionistas acarretam para suas vidas no aspecto pessoal e
profissional. Para atender aos objetivos, realizou-se uma pesquisa com 10 estudantes
da UCB, dos quais 5 participam de algum projeto de extensão. Levou-se ainda, em
consideração a experiência dos estudantes Marivelton Diogo e Tassia Nogueira no
projeto Comunidade Educativa. Concluiu-se, que a pouca participação dos
estudantes se deve principalmente, na opinião dos entrevistados, a falta de
divulgação por parte da universidade e a defasagem na compreensão dos estudantes
sobre a extensão. Todavia, ficou claro que a participação em projetos acarreta
benefícios no aspecto pessoal e profissional.
 Introdução (Máximo de 2000 caracteres, com espaço)
O cenário atual da Universidade presa pelo principio da indissociabilidade. “ A
indissociabilidade acontece, portanto, no momento em que se estimula a disposição
de sujeitos para ensinar e aprender, exercitar a pesquisa e atuar de forma ética”,
conforme citado nas diretrizes de extensão da UCB, pag.18.
Assim sendo, a prática da extensão merece destaque tanto quanto a pesquisa e o
ensino, uma vez que estes três aspectos estão interligados. Lembremos pois, a
finalidade da extensão, que é promover uma experiência inserida na realidade atual
que incentive a troca de saberes, a valorização das diversas formas de manifestação
cultural, e a prática da pesquisa.
Diante da realidade da própria Universidade Católica de Brasília/ UCB, onde ainda
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temos uma minoria de alunos que participam de projetos de extensão. A proposta
deste artigo é enfatizar os benefícios que a prática da extensão entre os
universitários acarreta tanto no aspecto pessoal quanto profissional. Uma vez, que
quando existe a pratica extensionista entre os estudantes, eles são os primeiros a
reconhecerem que se tornam pessoas mais experientes, na medida em que lidam
com as mais diversas situações na interação com a comunidade, bem como atestam
que passam a ter um novo olhar para com a futura vida profissional.
Logo, é urgente que os estudantes sejam incentivados a participarem de
projetos de extensão, para que tenhamos não somente melhores profissionais, mas
também melhores aprendizes.
Portanto, este trabalho tem por objetivo explicitar a importância de, a partir da
escuta dos estudantes, identificar o que eles compreendem por extensão, analisar as
possíveis causas para a pouca participação dos mesmos em projetos e por fim,
discutir os benefícios que a prática da extensão proporciona aos estudantes.
 Método (Máximo de 2500 caracteres, com espaço)
O presente trabalho foi desenvolvido com o auxilio de uma pesquisa qualitativa,
realizada com estudantes da Universidade Católica de Brasília - UCB aplicada baseada
em algumas análises propostas pela Escala de Likert. Sendo que, a escala de Likert é
um tipo de escala de resposta psicométrica usada comumente em questionários, e é
a escala mais usada em pesquisas de opinião.
A pesquisa contou com a participação de 10 estudantes do Campus I da UCB, dos
quais 5 participam de algum projeto de extensão. Foram aplicados também dois tipos
de questionários, o primeiro para alunos que participam de projetos de extensão e o
segundo para alunos que não participam de projetos de extensão, é importante levar
em consideração que foram tomados alunos de vários cursos, cursando diferentes
semestres.
Desse modo, o questionário e a pesquisa, tiveram caráter investigativos, a fim de
reunir algumas ideias que os estudantes tem com relação a extensão universitária.
Levou-se ainda em consideração o olhar e a experiência dos alunos Marivelton
Diogo Lima e Tássia Hashylles de Jesus Nogueira a partir do projeto Comunidade
Educativa.
A partir da análise dos dados obtidos, foi possível identificar a participação e
interesse dos estudantes pelos projetos de extensão. Realizou-se ainda, uma
pesquisa bibliográfica com o objetivo de construir as bases teóricas desse trabalho.
 Resultados (Máximo de 2500 caracteres, com espaço)
Após a análise dos dados do questionário e da comparação das alternativas da
pesquisa, verificou-se que, a maioria dos estudantes pesquisados atribui a falta de
participação dos alunos em projetos de extensão à falta de conhecimento sobre o
tema. O que pôde ser confirmado nas respostas dos alunos que não participam da
extensão, que quando questionados sobre o que compreendem por extensão
apresentam respostas confusas e que por vezes, pouca relação tem com o que de
fato é a proposta da extensão.
Ainda para as proposições a cerca da pouca participação dos alunos nos
projetos, os estudantes apontaram para a falta de interesse e de tempo por parte
Universidade Católica de Brasília- Diretorias PROEx – Bloco L sala 25 - (61) 3356-9274 – 3356-9256
seminariodeextensao@ucb.br

Pró-Reitoria de Extensão – PROEx
deles, além da pouca divulgação dos projetos. Atribui-se ai, uma grande
responsabilidade não só para cada projeto ou programa em si, mas para toda a
diretoria da Universidade no sentido de aumentar ou fazer mais efetiva a divulgação
dos projetos de extensão.
Entre os alunos que participam da extensão observou-se que, a ideia que eles
têm de extensão é bem mais elaborada e mais próxima do verdadeiro significado. Foi
perceptível ainda, que a participação desses estudantes em projetos de extensão os
levam a adquirirem novas experiências, a perderem a timidez, a terem uma melhor
comunicação com as pessoas, entre outros aspectos.
Foi relatado ainda a experiência dos alunos Marivelton Diogo Lima e Tássia
Hashylles de Jesus Nogueira, autores deste artigo, a partir do projeto Comunidade
Educativa. No qual se pode perceber as varias facetas nas quais a extensão contribui
positivamente na formação como pessoa e como futuros profissionais na vida de
ambos. Estes dois relatos contribuíram mais uma vez, no sentido de tornar visível, o
grande diferencial que é ter alguma vivencia na extensão, enquanto universitários.
 Conclusão (Máximo de 2000 caracteres, com espaço)
A pesquisa mostra que a participação por parte dos estudantes em projetos de
extensão pode proporcionar-lhes aprendizados, novas experiências que os ajudarão
na construção e desconstrução de seus conceitos, na afirmação de sua
personalidade, de seu modo de agir, bem como contribuirão para a valorização de
princípios éticos e o desenvolvimento de suas habilidades cognitivas.
A extensão, não deve ser vista e nem tratada como ‘‘mais um departamento”, o
qual nem todos irão conhecer. Afinal, fazemos extensão a todo o tempo, desde o
conhecimento que transmitimos aos que nos são mais próximos até os saberes que
são construídos juntos com a comunidade alvo de cada projeto.
É preciso, pois, mostrar aos estudantes a realidade na qual estamos inseridos que
clama por mais do que profissionais, urge por pessoas que saibam lidar com o outro
numa atitude reciproca pela busca e efetivação do conhecimento, da valorização da
pessoa humana e pelo resgate de valores, tais como: o respeito, a solidariedade, a
sinceridade, entre outros.
Portanto, fica aqui um convite aos estudantes e demais colaboradores a
deixarem-se cativar pelos projetos de extensão, a fim de que possam transitar com
liberdade e responsabilidade nessa “ via de mão dupla” (SÍVERES, 2000) que é a
extensão.
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