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Introdução 

A confirmação da extensão como função acadêmica da universidade não passa apenas pelo estabelecimento da 

interação ensino e pesquisa, mas implica a sua inserção na formação do acadêmico, do professor para servi a sociedade, 

sendo a crítica e autonomia sejam os pilares da formação e da produção do conhecimento. Tarefa que se torna 

desafiante para a extensão que é a junção do ensino e da pesquisa.   

A interação ensino, pesquisa e extensão é o pilar que alicerça a formação humana e profissional, bem como a 

interação universidade e sociedade, no cumprimento da função social da Unimontes.  

Assim, a extensão como uma função da universidade, objetivando se firmar a partir da concepção acadêmica, 

inserida no contexto de contradições inerentes ao próprio processo de produção do conhecimento na sociedade, busca 

uma nova dimensão de universidade, a sociedade como o sujeito da pesquisa, fundamentada na perspectiva ideológica 

do compromisso social como instituição pública. 

 O trabalho da extensão universitária numa perspectiva acadêmica pretende assim, ultrapassar o limite da 

ciência técnica, do currículo fragmentado e da visão de homem como objeto a ser manipulado, encaminhando-se para 

uma visão multidimensional, em que as dimensões políticosocial humana estejam presente na formação do sujeito, 

concebido como ser histórico. 

Extensão e comunidade acadêmica é uma parceria que fortalece a comunidade acadêmica, extensão 

universitária como uma das funções que compõem os pilares da instituição universidade, Nesse sentido, torna-se 

importante analisar as abordagens de extensão como função acadêmica da Universidade, na perspectiva de uma ação 

incorporada ao que fazer universitária, estando no mesmo patamar de atividade curricular que o ensino e a pesquisa.  

 

 

Material e Métodos 

 

Para processos de formação. Também estão previstas oficinas de formação para conselheiros em momentos 

distintos, levando-se em conta as atribuições e especificidades de intervenção.  

A extensão funciona como uma prestação de serviços a sociedade, prestação de contas sobre a produção 

acadêmica, a produção cientifica.  

A formação do estudante universitário, tomando os mecanismos da pesquisa e da extensão como formas 

privilegiadas nesse processo. Coloca em destaque a noção de conhecimento, visto como uma instância de suma 

importância para a construção do sujeito consciente, capaz de desenvolver uma visão crítica da realidade. 

A extensão universitária é parte orgânica do currículo na formação de educadores e profissionais, pois a partir 

de sua dinâmica social se dar a produção das relações interdisciplinares entre as práticas de ensino e pesquisa, 

caracterizando-se como o elo de integração do pensar e fazer, da relação teoria-prática na produção do conhecimento. 

Dentre os vários projetos de extensão desenvolvidos pela pró-reitoria de extensão discorro em particular sobre 

o Programa Interdisciplinar de Ampliação dos Saberes – Bioeducar, proposta financiada pela Fundação de Apoio a 

Pesquisa do Estado de Minas Gerais –Fapemig
1
. 

São cinco eixos de intervenção do Bioeducar: História e Cultura; Meio Ambiente; Defesa de Direitos; 

Formação de Professores e Violência e Criminalidade. Esses eixos estão articulados em uma perspectiva interdisciplinar 

com o envolvimento direto dos departamentos de História, Ciências Sociais, Pedagogia e de Ciências Agrárias. 

O programa tem como público-alvo os professores da educação básica e da educação infantil, alunos de ensino 

fundamental e médio de escolas públicas dos municípios que sediarão as novas unidades da Unimontes; acadêmicos dos 

                                                           
1 A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG é a agência de indução e fomento à pesquisa e à inovação 

científica e tecnológica do Estado de Minas Gerais. Compete à Fundação apoiar projetos de natureza científica, tecnológica e de inovação de 

instituições ou de pesquisadores individuais, que sejam considerados relevantes para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social 
do Estado. 



cursos que serão implantados; agentes de defesa de direitos (conselheiros tutelares e dos conselhos de direitos e das 

políticas sociais). Também serão envolvidos trabalhadores dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). 

 

 

 

 

Resultados e Discussões 

Através de pesquisas com dados secundários obtidos no DATASUS que sua vez utiliza dados do IBGE e no 

próprio município que consiste em dados populacionais, características da população, estimativa da população, 

economia - pecuária, pobreza, produção agrícola e renda - educação, fecundidade, infraestrutura, saúde, meio ambiente, 

controle social, segurança publica e dados demográficos e ainda a aplicação de instrumentos de pesquisa qualitativos e 

quantitativos separadamente, que é denominado multimétodo. As cidades em que se concentram o levantamento desses 

dados são Pompéu e Joaíma, em Pedra Azul será elaborado o levantamento do patrimônio histórico.  Segue tabelas da 

caracterização do territórios dos municípios pesquisados pelo Bioeducar.   

A metodologia cientifica de pesquisa, uma pesquisa só existe através do levantamento de dúvidas referentes a 

algum tema, e as suas respostas buscam meios que levam o pesquisador a algum lugar com o seu trabalho científico. 

Todas as grandes invenções e acontecimentos do homem foram concluídos sempre pelo pressuposto de uma pergunta, 

de uma dúvida inerente que gerou análises para se chegar a uma solução. 

A metodologia se refere ao caminho escolhido para se chegar ao fim proposto pela pesquisa. É a escolha que o 

pesquisador realizou para abordar o objeto de estudo. 

Para todos os tipos de pesquisa é importante conhecer seus dois tipos, sendo elas a pesquisa qualitativa e a 

pesquisa quantitativa, que independentemente do tema e a área escolhida pelo pesquisador, possuirá uma das 

características presentes além do tipo de pesquisa que será apresentada na sequência.  

Os principais métodos utilizados na pesquisa são: metodologia de pesquisa qualitativa e metodologia de 

pesquisa quantitativa, ainda podendo ser pesquisa acadêmica, pesquisa exploratória, pesquisa experimental,  

pesquisa laboratorial, pesquisa empírica, pesquisa de campo, pesquisa teórica. 

 

 

 

 

Conclusão 

A pesquisa nesse trabalho contribui para a veracidade dos dados e reprodução do conhecimento somando a 

experiência vivida na pratica cotidiana por futuros profissionais.  

Extensão e comunidade acadêmica é uma parceria que fortalece a comunidade acadêmica, extensão 

universitária como uma das funções que compõem os pilares da instituição universidade, Nesse sentido, torna-se 

importante analisar as abordagens de extensão como função acadêmica da Universidade, na perspectiva de uma ação 

incorporada ao que fazer universitária, estando no mesmo patamar de atividade curricular que o ensino e a pesquisa. 

 A extensão universitária é parte orgânica do currículo na formação de educadores e profissionais, pois a partir 

de sua dinâmica social se dar a produção das relações interdisciplinares entre as práticas de ensino e pesquisa, 

caracterizando-se como o elo de integração do pensar e fazer, da relação teoria-prática na produção do conhecimento. 
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Tabela 1. Caracterização do território do município de Pompéu – MG 

CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE POMPÉU MG 

Área 

2566,16 km² 

 

IDHM 2010 

0,689 

 

Faixa do IDHM 

Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699) 

 

População 

(Censo 2010) 

29.105 hab. 

Densidade demográfica 

11,33 hab/km² 

Ano de instalação 

1938 

Microrregião 

Três Marias 

Mesorregião 

Central Mineira 

Fonte: PNUD, 2013. Org. ROCHA, R, R.,2015 

Tabela 1. Caracterização do território do município de Joaíma – MG 

CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE JOAÍMA MG 

Área 

1672,68 km² 

 

IDHM 2010 

0,587 

 

Faixa do IDHM 

Baixo (IDHM entre 0,500 e 0,599) 

 

População 

(Censo 2010) 

14.941 hab. 

Densidade demográfica 

8,93 hab/km² 

Ano de instalação 

1948 

Microrregião 

Almenara 

Mesorregião 

Jequitinhonha 

Fonte: PNUD, 2013. Org. ROCHA, R, R.,2015 

Tabela 3. Caracterização do território do município de Pedra Azul – MG 

CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL MG 

Área 

1625,07 km² 

 

IDHM 2010 

0,627 

 

Faixa do IDHM 

Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699) 

 

População 

(Censo 2010) 

23.839 hab. 

Densidade demográfica 

14,67 hab/km² 

Ano de instalação 

1911 

Microrregião 

Pedra Azul 

Mesorregião 

Jequitinhonha 

Fonte: PNUD, 2013. Org. ROCHA, R, R.,2015 


