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RESUMO

Este trabalho discute aspectos da relação intrínseca entre a pesquisa e a extensão a partir das atividades de preparação para o desenvolvimento de ação extensionista voltada a

jovens que cursam o ensino médio na rede pública de ensino, moradores de território vulnerável localizado no entorno da cidade de Belo Horizonte (MG). Tendo em vista as

dificuldades de acesso e permanência desta população na Universidade pública, o objetivo principal do projeto de extensão intitulado “I Ciclo de Intervenção na Educação Básica:

difusão das políticas de acesso e permanência na UEMG” é disseminar informações úteis à expansão dos projetos de futuro destes jovens a partir da inclusão do ensino superior

entre as suas reais possibilidades, rompendo, muitas vezes, com o ciclo de baixa escolarização que caracteriza a ascendência familiar. Para a consecução deste objetivo

principal, o trabalho tem como objetivo secundário o levantamento e a sistematização de dados e informações sobre a política de ações afirmativas praticada na Universidade do

Estado de Minas Gerais (UEMG). Trata-se, portanto, do desenvolvimento de uma pesquisa, exploratória e descritiva, cuja metodologia passamos a descrever. Foram realizadas

consultas ao site institucional da UEMG no período do mês de agosto, 2016, nas seguintes páginas: notícias; destaques; institucional; ensino; pesquisa; extensão. Por meio

destas consultas foi possível identificar as iniciativas desenvolvidas por diferentes instâncias institucionais e selecionar os documentos relacionados, tais como notícias e

regulamentos. Foi realizada pesquisa documental por meio de Editais e Boletins divulgados pela Reitoria e Pró-Reitorias, bem como de Resoluções do Conselho Universitário

(CONUM) e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE) da UEMG para a caracterização das principais ações afirmativas institucionalizadas. De modo conjunto, está

sendo realizada pesquisa bibliográfica na base SciElo, focada no tema das ações afirmativas no ensino superior e selecionados artigos científicos e documentos de outras IES.

Os principais resultados parciais destas atividades são descritos a seguir. Foi construído um roteiro em power point que será utilizado como guia das rodas de conversa que serão

realizadas com os jovens secundaristas, itemizado nos seguintes eixos:  apresentação geral da UEMG; modalidades de acesso; estratégias de permanência; inclusão acadêmica.

Em relação às modalidades de acesso, destaca-se o Programa de Seleção Socioeconômica (PROCAN), voltado à reserva de vagas nos cursos de graduação destinadas aos

candidatos que fizerem parte de uma das categorias previstas na Lei Estadual 15259 de 27/07/2004: afrodescendentes; egressos de escola pública; portadores de deficiência;

indígenas; comprovada carência. As vagas reservadas são diferencialmente distribuídas entre essas categorias (20% e 5%). O PROCAN também concede isenção da taxa de

inscrição aos candidatos que apresentarem renda mensal por pessoa do núcleo familiar no valor de até 1 ½ (um e meio) salário mínimo. O número de candidatos contemplados

pela isenção corresponde a 10% (dez por cento) do total de vagas de cada curso. Com relação às estratégias de permanência, destaca-se a bolsa do Estágio Não Obrigatório. Os

estudantes que participam do Programa Estágio Não Obrigatório têm a oportunidade de vivenciar experiências relacionadas aos seus estudos sob a orientação de professores. O

estágio não obrigatório tem duração de seis meses,  carga horária de 4 horas diárias (20 horas semanais), e bolsa no valor de R$ 525,35 + R$ 149,60 de auxílio transporte. No

ano de 2016 a maior parte das vagas foi destinada para os ingressos pelo PROCAN. Este estágio é coordenado pelo Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) que tem como

principal objetivo o apoio aos estudantes dos cursos de graduação da UEMG, contribuindo para sua integração psicossocial, acadêmica e profissional, bem como facilitando-lhes

a permanência na Universidade e a conclusão do curso de graduação. Por inclusão acadêmica designamos a oportunidade de participação em programas formais de Pesquisa e

Extensão mantidos com recursos próprios da Universidade e com apoio de órgãos de fomento, considerando os impactos destas experiências no perfil dos egressos da

graduação e a vinculação da iniciação científica à formação pós-graduada. Serão apresentados aos jovens o Programa de Extensão da UEMG (PAEx), que  oferece bolsas para

o desenvolvimento de projeto de extensão com o intuito de fomentar a participação dos estudantes viabilizando oportunidades de aproximação da Universidade e da

Comunidade. O estudante, juntamente com seu professor orientador, realiza intervenções relacionadas ao seu foco de trabalho. O Programa de Pesquisa da UEMG (PAPq),

também com auxílio de bolsas, incentiva os estudantes universitários à iniciação científica. O discente, a partir do seu contato com a pesquisa juntamente com seu professor

orientador, aprende técnicas e métodos de pesquisa. Além do roteiro, instrumento que será utilizado nas atividades de campo, com o propósito de dar visibilidade à política de

ações afirmativas configurada na UEMG, foi realizada a atualização do blog do “Programa Institucional de Extensão Ações Afirmativas e Relações Étnico-Raciais”, vinculado à

Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), por meio da criação da página “Ações Afirmativas” em que são inseridas informações sobre as ações afirmativas institucionalizadas em uma

perspectiva histórica. Buscamos evidenciar que pesquisa e extensão são indissociáveis na presente proposta de trabalho, explicitando aspectos de sua inter-relação nesta etapa

inicial. Esta pesquisa, em andamento, juntamente com o trabalho de campo, nos possibilitará identificar se os estudantes do Ensino Médio em escolas públicas, sobretudo

moradores de territórios vulneráveis, têm o conhecimento sobre seus direitos de acesso e permanência na universidade pública e como a universidade pode trabalhar para que

essas informações cheguem a esses grupos.
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