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Intercâmbio de 
saberes ultrapassa as 
fronteiras do campus
Com 574 projetos de extensão em andamento, UFJF atende a um público estimado de 700 
mil pessoas, envolvendo 581 docentes e 667 bolsistas

Diogo Mendes e Carolina Serpa
Repórteres

“O que mais me fascina nas univer-

sidades brasileiras é o que vocês 

chamam de Extensão. Essa ligação 

entre a universidade e o exterior, a vida social, a 

comunidade em suas diversas formas. Uma or-

ganicidade entre uma instituição acadêmica e a 

vida social.” Essa análise mostra a percepção que 

o sociólogo francês Michel Maffesoli teve sobre 

as universidades brasileiras durante visita à 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) para 

participar do Colóquio Internacional Sociabilida-

de, Efervescência e Pós-Modernidade, em 2012.

A construção dessa experiência no Brasil come-

çou em 1931. Nesse período, o país concentrava 

suas atividades extensionistas em conferências 

e cursos abertos ao público. Já a Universidade 

Federal de Viçosa (UFV) se destacava ao prestar 

serviço de assistência técnica a agricultores. 

Entre 1960 e 1964, a União Nacional dos Estu-

dantes (UNE) começou a difundir a ideia de que 

as universidades deveriam estar atentas aos 

problemas sociais e a trabalhar em prol desse 

conceito. Foi a partir de então que a Extensão 

começou a ser realizada em larga escala nas ins-

tituições brasileiras de ensino, inclusive na UFJF.

Um dos pioneiros em Juiz de Fora foi o professor 

do Instituto de Ciências Biológicas (ICB), João 

Batista Picinini. Seu primeiro projeto, criado em 

1969, consistia em realizar um levantamento 

etnobotânico do município. “Nesse trabalho, 

orientamos o uso medicamentoso das plan-

tas. Fizemos isso, pois muitas espécies eram 

tóxicas.” Aproximadamente 1.500 plantas foram 

catalogadas e cultivadas. A partir desse estudo, 

em 1975, foi criado o projeto “Horto de Plan-

tas Medicinais”, na Faculdade de Farmácia, e, 

depois, o “Farmácias Vivas”, no qual cada família 

atendida cultivava espécies e trocava entre si. 

Em pouco tempo, as iniciativas romperam os 

limites do campus e foram levadas aos bairros 

Olavo Costa, Dom Bosco e Dom Orione, à Santa 

Casa de Misericórdia e à Arquidiocese de Juiz de 

Fora.

Ao longo de mais de 45 anos dedicados à UFJF, 

Picinini coordenou cerca de 60 projetos. Um 

deles foi o “Feiras de Saúde”. “Realizamos vários 

eventos em bairros da cidade e em outros mu-

nicípios. Distribuíamos chás e fazíamos aferição 

de pressão arterial, prevenção da diabetes e 

avaliação cardíaca.”
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ATUALIZANDO 
CONHECIMENTOS
Cerca de 13,6% da população de Juiz de Fora é 

composta por idosos, segundo dados do IBGE de 

2010. Em dez anos, o número de pessoas com 

mais de 60 anos cresceu 45% na cidade. Em 

1991, o pró-reitor de Assuntos Comunitários da 

UFJF, Mário Roberto Zágari, antecipava-se ao ce-

nário atual ao convidar as unidades acadêmicas 

a criarem um espaço voltado aos mais velhos. 

Era implantado, então, o “Polo de Enriquecimen-

to Cultural para a Terceira Idade”, coordenado 

hoje pela professora da Faculdade de Serviço 

Social, Sandra Hallack Arbex.

Segundo Sandra, o trabalho da UFJF com idosos 

foi um dos pioneiros entre as universidades 

federais. Todos os anos, o Polo oferece cursos de 

música, línguas estrangeiras, pilates, informáti-

ca e de atualização de conhecimento. Também 

são realizadas viagens a pontos turísticos. 

“Escolhi trabalhar com idosos por perceber que 

a população do país vinha envelhecendo, o que 

não foi de uma hora para outra. No entanto, a 

percepção da sociedade não parecia acompanhar 

isso. De repente, as pessoas acordaram e perce-

beram que o país estava ficando mais velho.”

A história do Polo se mistura com a de Nelly 

Mattos, 81 anos, aluna desde 1991, quando 

ingressou em uma das primeiras turmas do 

curso de atualização de conhecimento. Desde 

lá, participou de cursos de línguas estrangeiras; 

musicalização; contador de histórias; artesanato; 

canto e coral; dança de salão; e costura. E pre-

tende continuar no Polo por muito tempo ainda. 

Um de seus próximos passos é cursar italiano 

e francês. “Quando meu marido estava doente 

e faleceu, ele pediu para que eu nunca parasse 

de estudar. Eu sempre gostei de aprender e 

ele sempre me admirou por isso.” Para Sandra, 

lições de vida como a de Nelly permitem a troca 

de experiências entre os saberes acadêmico e 

popular. “Essa visão de mundo e essa maneira 

de se viver em sociedade são elementos da 

nossa ação profissional. Se você vai lidar com o 

ser humano, como não perceber aquilo que ele 

pensa, sente e entende da sociedade? É uma via 

de mão dupla. O enriquecimento acontece dos 

dois lados.”

 

ULTRAPASSANDO 
FRONTEIRAS
Os projetos de extensão ultrapassam as frontei-

ras de Juiz de Fora, beneficiando diversas cidades 

da região. É o caso da iniciativa “As Práticas 

Artesanais como Meio de Inclusão Produtiva 

e Desenvolvimento Local”, desenvolvido em 

Seritinga (MG), a 157 quilômetros de Juiz de Fora, 

pela professora do Departamento de Turismo, 

Luciana Bittencourt. Após analisar o potencial 

turístico da cidade, a equipe detectou a vocação 

para o artesanato. A partir desse diagnóstico, 

auxiliou na formação de uma associação, com 15 

artesãs, a “Fio de Serra”, vislumbrando a possibi-

lidade de o artesanato se tornar o grande mote 

de desenvolvimento turístico local. O objetivo é 

fabricar um produto coletivo. “A proposta não é 

criar um espaço onde cada artesã vai expor seu 

trabalho, mas produzir um artesanato identitá-

rio em Seritinga, em que as habilidades de cada 

uma pudessem ser incorporadas ao produto.” 

Sua expectativa é  que a associação ganhe 
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impulso a partir de 2014, já que a “Fio de Serra” 

foi escolhida para produzir 500 bolsas para o 

XIII Encontro Nacional de Turismo de Base Local, 

que será realizado em novembro na UFJF. “Ao 

invés de fazer uma bolsa de lona, sem muita 

identidade, a associação irá produzir de forma 

artesanal, tentando promover esse projeto como 

um dos grandes expoentes do que será discutido 

no evento.” A arrecadação dessa primeira grande 

venda será reinvestida, para impulsionar a 

produção.

Ela acredita que, caso as artesãs persistam na 

iniciativa, a associação poderá se tornar um 

setor produtivo relevante para Seritinga. Essa 

expectativa se justifica devido ao fato de o 

município estar localizado em região turística, 

próxima a Caxambu, São Lourenço e Aiuruoca, 

permitindo a inclusão da cidade nesse roteiro.

Outro trabalho de alcance regional é desenvolvi-

do pelo professor do Departamento de Geociên-

cias, Leonardo Carneiro. Em 2007, ele começou 

a atuar nas comunidades quilombolas. Os 

trabalhos começaram no quilombo de São Pedro 

de Cima, em Divino (MG), a 237 quilômetros de 

Juiz de Fora. Com o tempo, a ação foi ampliada 

para outras cinco comunidades rurais negras e 

hoje atende a cerca de duas mil pessoas. Se-

gundo Carneiro, a motivação para trabalhar com 

quilombolas veio de suas origens e estudos. “A 

minha relação com a questão étnico-racial vem 

a partir de minha família, de ascendência negra. 

Por outro lado, minhas pesquisas na graduação 

e no mestrado foram sobre Armação de Búzios 

(RJ) e Parati (RJ), quando tive contato com 

comunidades quilombolas.”

Em São Pedro de Cima, uma das primeiras ações 

foi incorporar a comunidade aos programas de 

Aquisição de Alimentos (PAA) e Nacional de 

Alimentação Escolar (Pnae), aperfeiçoando a 

produção agrícola. “São Pedro vivia exclusiva-

mente da atividade cafeeira. Hoje, comercializa 

outros itens, ampliando a renda e melhorando a 

qualidade dos produtos, com a redução do uso 

de venenos.”

A temática da demarcação de terras também é 

debatida com as comunidades, por meio do diá-

logo sobre direitos de cada um dos quilombos. A 

produção de relatórios técnicos de identificação 

e delimitação dos territórios, em parceria com 

o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (Incra), começou a ser realizada. Para 

o integrante da comunidade de Botafogo, em 

Tabuleiro (MG), a 61 quilômetros de Juiz de Fora, 

Diego Castro Silva, o projeto tem sido funda-

mental para conscientizar os moradores. “Não 

conhecíamos nossos direitos. Há terras nossas 

que foram ocupadas por fazendeiros e agora 

lutamos para consegui-las de volta.” A troca de 

experiência com outros quilombos aperfeiçoa 

os trabalhos. “O projeto trouxe esperança, pois 

proporcionou a integração com outras comu-

nidades. Adquirimos conhecimento com eles e 

passamos o pouquinho que temos a oferecer.”

 

ENSINO GRATUITO 
DE LÍNGUAS
A inserção de jovens no mercado de trabalho foi 

um dos motivos que levou a Faculdade de Letras 

a iniciar em 2004 o curso de inglês do Programa 

Boa Vizinhança. Para a atual coordenadora do 

projeto, professora Marta Cristina da Silva, o 

curso é uma oportunidade única para aprender a 

língua de forma gratuita. “Mais do que ensinar o 

idioma, o projeto tem impacto social. Oferece-

mos aos participantes um primeiro contato com 

uma língua estrangeira. A partir disso, muitos se 

sentem motivados a estudar mais, a se qualifi-

car e, até mesmo, a ingressar na universidade.”

Foi o que aconteceu com Wesley Filgueiras. Em 

2009, começou o curso para se qualificar. “Resol-

vi me inscrever pelas boas referências e devido 

ao fato de a língua inglesa ser decisiva nos dias 

de hoje.” Apesar de ser um curso básico, a didáti-

ca adotada superou suas expectativas. “A carga 

de quatro horas semanais nos oferece a oportu-

nidade de aprofundar os conhecimentos. Além 

disso, tive aula com um professor que já havia 

ido para o exterior.” A boa impressão do curso 

e o gosto pela leitura motivaram o estudante a 

prestar vestibular para Letras. “Com o Boa Vizi-

nhança surgiu essa ideia. Foi o primeiro contato 

que tive com a Faculdade de Letras. Gosto muito 

do curso, pois, em um período de seis meses, li o 

que não havia lido na minha vida inteira. É uma 

área muito rica, pois se relaciona com literatura, 

sociologia, história, política e psicanálise.”
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“Nos últimos anos, saltamos 
de 250 para quase 600 
projetos. O número de bolsas 
mais que dobrou. É um avanço 
formidável, mas ainda temos 
um potencial não utilizado, 
principalmente através das 
parcerias externas na Zona da 
Mata e no Vale do Rio Doce. É 
o desafi o que se coloca para os 
próximos anos”

(Marcelo Dulci,  pró-reitor de 
Extensão)
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principalmente através das principalmente através das 
parcerias externas na Zona da parcerias externas na Zona da 
Mata e no Vale do Rio Doce. É Mata e no Vale do Rio Doce. É 
o desafi o que se coloca para os o desafi o que se coloca para os 
próximos anos”

(Marcelo Dulci,  pró-reitor de 
Extensão)
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VIABILIZANDO A 
INCLUSÃO DIGITAL
O primeiro mapa global do lixo eletrônico, o 

E-waste World Map, traçado em 2013 pela Or-

ganização das Nações Unidas (ONU), identificou 

que são descartados por ano, em média, 7kg de 

resíduos eletrônicos por pessoa. A previsão é 

que em 2017 serão 65,4 milhões de toneladas, 

suficiente para encher 200 edifícios de 102 

andares.

Atento a essa questão, o professor do Depar-

tamento de Ciência da Computação, Eduardo 

Barrére, criou em 2010 o projeto “Reciclagem de 

Computadores”, que busca auxiliar na redução do 

lixo eletrônico, aumentar a vida útil de computa-

dores e possibilitar a inclusão digital. O projeto 

se desenvolve a partir da ideia de reaproveita-

mento. “As diferenças sociais são tão grandes 

que, enquanto alguns jogam tecnologia fora, 

outros nunca terão acesso.”

A iniciativa consiste em coletar computadores a 

serem descartados. Quando está funcionando, o 

equipamento é preparado e doado às insti-

tuições cadastradas. Caso não, as peças com 

condições de uso são separadas, para formar um 

novo equipamento, e o que não funciona mais 

é destinado para a associação de catadores. Já 

foram doados 400kg de lixo eletrônico para a 

associação, além de 50 computadores comple-

tos para instituições.

DIREITO À 
PATERNIDADE
Com o objetivo de combater o sub-registro 

em Governador Valadares (MG), a 465 

quilômetros de Juiz de Fora e onde está situado 

o campus avançado da UFJF, a professora do 

Departamento de Direito, Fernanda Alcântara, 

criou em 2013 o projeto “Direitos Humanos e 

Reconhecimento de Paternidade”. A iniciativa 

surgiu a partir de demanda local. “No contato 

com autoridades foi solicitada a atuação da UFJF 

em projetos junto à comunidade. A primeira 

atividade foi auxiliar no cumprimento da política 

pública do Conselho Nacional de Justiça de 

combate ao sub-registro.”

Conforme a coordenadora, em reunião com 

cartórios do município, foi relatado que a cada 

dez registros, três apresentam ausência de 

reconhecimento de paternidade. Na tentativa 

de informar as famílias sobre os direitos e a 

simplicidade do procedimento, a iniciativa é 

dividida em diferentes frentes de trabalho. 

A equipe do projeto participa dos mutirões 

organizados pelo Juizado de Conciliação da 

Comarca local e pela Câmara Municipal. Também 

há atendimento por demanda livre no prédio 

onde funciona o curso de Direito em Governador 

Valadares. Um dos próximos passos será 

estender as ações aos indivíduos que cumprem 

pena na penitenciária e no presídio local.

Já foram atendidos mais de 80 casos, sendo 

16 provenientes de adoção por paternidade 

socioafetiva; quatro envolvendo imigrantes 

ilegais; cinco de prestação de informação e 

acompanhamento judicial; 21 de pais falecidos; 

11 de reconhecimento voluntário; 21 de pais 

vivos que não reconhecem voluntariamente; e 

outros três de negatória de paternidade. Destes, 

dez tiveram o reconhecimento de paternidade 

averbado nos respectivos registros. “Como a 

demanda é grande na região e temos mutirões 

a serem agendados e campanha nas emissoras 

de rádio, acreditamos que o atendimento deve 

dobrar no próximo ano.”

 

A EXTENSÃO
NA UFJF
A UFJF contava em 2013 com 574 projetos, sendo 

29 em Governador Valadares. Esse número 

crescerá, pois cerca de cem novos projetos 

estão em fase de tramitação. Por meio das 

iniciativas, 581 docentes e 667 bolsistas colocam 

em prática, a serviço da comunidade, o que é 

aprendido em sala de aula, atendendo a um 

público estimado de 700 mil pessoas. Para o pró-

reitor de Extensão, Marcelo Dulci, a consolidação 

da extensão é fundamental. “Conforme o artigo 

207 da Constituição, as universidades devem 

obedecer ao princípio de indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. O ensino superior 

deve se pautar por uma ligação com a sociedade 

e seus desafios. O ensino e a pesquisa não 

podem e não devem estar desvinculados desse 

compromisso social. É a extensão que coloca as 

outras atividades universitárias em contato com 

o mundo real e concreto do povo brasileiro.”

Pró-reitoria de Extensão da UFJF: www.ufj f.br/proex

Projetos de Extensão: www.ufj f.br/proex/projetos/

Busca de projetos por palavras-chave: www.ufj f.br/proex/projetos/busca-de-atividades/
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