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RESUMO

A universidade é alicerçada por um tripé composto pelo ensino, a pesquisa e a extensão. Cada um destes eixos é responsável pelo desenvolvimento e promoção de saberes e

conhecimentos imprescindíveis à formação acadêmica do engenheiro com  vistas à sua efetiva atuação no mercado de trabalho. Entretanto, em função de formar tecnicamente o

engenheiro, as atividades de ensino e pesquisa são preferidas, deixando-se uma lacuna no que diz respeito à extensão nas Instituições de Ensino Superior. 

Pesquisas recentes indicam que os profissionais tem saído bem formado das universidades, contudo, falta-lhes "educação humana" e isto tem desencadeado discussões a

respeito desta temática. A extensão é realmente importante na formação do profissional? E se este profissional for da área de conhecimento das ciências exatas? A fim de 

discutir melhor estas perguntas, buscando respostas e posteriores apontamentos, foi intencionada esta comunicação coordenada.

Diante dos argumentos expostos, a proposta desta comunicação coordenada justifica-se pela carência de fomentar mais produções acadêmicas extensionistas por meio de

relatos de experiências obtidas nos projetos de extensão dentro da Universidade do Estado de Minas Gerais – Campus de João Monlevade.

SEIXAS, et. al, (2008) considera Extensão Universitária a atividade de integração da universidade e a comunidade onde está inserida. Por meio da extensão, vários setores da

sociedade mantêm vínculo com a Universidade, onde esta participa ativamente oferecendo à comunidade conhecimentos e assistência, e dela adquiri informações essenciais

sobre valores, cultura e que seja útil para a comunidade de uma forma mais globalizada. A bagagem de conhecimentos adquiridos durante o curso de graduação e as possíveis

alternativas para a solução de problemas com o qual se defrontam são importantes frente a uma situação de tomadas de decisões e encará-las como um todo (forma

globalizada). Além de ser um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social, é considerada como instrumentalizadora do processo dialético de teoria/prática. 

Para MENDONÇA e SILVA (2002) a extensão universitária é imprescindível para a democratização do acesso a esses conhecimentos gerados pela universidade, assim como

para o redimensionamento da função social da própria universidade, especialmente no caso das universidades públicas. Ressaltam que uma das principais funções sociais da

Universidade é a de contribuir na busca de soluções para os graves problemas sociais da população, formulando políticas públicas participativas e emancipadoras. O objetivo

desta comunicação coordenada consiste em discutir sobre extensão universitária, visto que a extensão é o instrumento necessário para que o produto Universidade – a pesquisa

e o ensino – esteja articulado entre si e possa ser levado o mais próximo possível das aplicações úteis na sociedade e, ainda, que a Universidade deve estar presente na

formação do cidadão, dentro e fora de seus muros. SOUSA (2000). A metodologia compreende abordagem extensiva das vantagens da extensão, dentre elas: (i) conhecimento

da realidade da comunidade em que a universidade está inserida; (ii) prestação de serviços e assistência à comunidade; (iii) fornecimento de subsídios para o aprimoramento

curricular e criação de novos cursos; (iv) fornecimento de subsídios para o aprimoramento da estrutura e diretrizes da própria universidade na busca da qualidade; (v) facilita a

integração ensino-pesquisa-extensão; (vi) possibilita a integração universidadecomunidade; (vii) possibilita a comunidade universitária conhecer a problemática nacional e atuar

na busca de soluções plausíveis, dentre outras. (Scheidemantel, et. al, 2004)

Como resultados desta ampla discussão sobre extensão universitária, compreende-se que esta é uma mola propulsora no que tange à a formação do profissional cidadão. Cada

vez mais vem ganhando espaço nas discussões acadêmicas, visto que se evidencia como produção de saberes e disseminação dos conhecimentos significativos com vistas à

aplicação junto à sociedade.  Oportunizar aos acadêmicos extensionistas a convivência com a realidade social, atrelando a prática profissional é uma grande necessidade dentro

das Instituições de Ensino Superior. Neste sentido, a formação dos engenheiros sob a ótica humana e cidadã se faz urgente, especialmente considerando que estes profissionais

são habituados e treinados essencialmente a lidar com tudo o que é racional, entretanto, nem sempre com aquilo que envolve “o humano” e suas implicações.  
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