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Introdução

Universidade: que espaço é esse?



Eixo norteador

Como transbordar o ensino superior para além dos muros, afim de que 
cumpra seu papel na formação técnica, conceitual e humana?



Dilemas da Pesquisa

• Ensino superior público e privado

• Universidades

• Centros Universitários

• Faculdades 



Dilemas da Extensão 

Quais as possibilidades e limitações da missão social e educativa, o 
sentido da atuação e, em especial, os contributos da extensão para a 

formação acadêmica no mundo globalizado?



Articulações entre Pesquisa e Extensão

• Visão dicotômica dos processos envolvidos.

• Falta de investimentos.



Case da Faculdade

• Breve Histórico

• Missão

• Princípios

• Visão

• Objetivo geral

• Objetivos específicos

• Características da comunidade educativa

• Pós-graduação lato sensu

• Regulamento do ProInic



Dificuldades encontradas na pesquisa

• Falta de financiamento.

• Ausência de parceria com o poder público e iniciativa privada.

• Ser faculdade e não poder cadastrar grupos de pesquisa no CNPq.

• Ausência da cultura de pesquisa como processo de ensino e 
aprendizagem, tanto docente quanto discente.

• Não atribuição de horas para pesquisa docente.



Dificuldades encontradas na pesquisa

• Falta de interesse pela pesquisa.

• Alunos trabalhadores que estudam à noite.

• Profissionais de mercado que ministram aulas a noite.

• Falta de envolvimento com o tripé ensino-pesquisa-extensão, 
optando apenas pelo 1º.



Dificuldades no desenvolvimento da extensão
• Falta de interesse.

• Alunos trabalhadores que estudam à noite.

• Profissionais de mercado que ministram aulas a noite.

• Falta de envolvimento com o tripé ensino-pesquisa-extensão, 
optando apenas pelo 1º.

• Ausência da cultura da extensão como processo de ensino e 
aprendizagem, tanto docente quanto discente.

• Confusão entre ação comunitária e extensão.

• Oferta somente de cursos de extensão.



Considerações Finais

• Acredita-se que a pesquisa e a extensão devam ser a interação 
dialógica entre ensino superior e sociedade.

• Assim, para transbordar o ensino superior para além dos muros é 
necessário investir em inovação comportamental de toda a 

comunidade acadêmica. 

• Motivação como ingrediente catalisador da inovção.

• Ensino por competências.



Fim ... Ou Será Um Novo Começo?

Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, 
impaciente, permanente, que os homens fazem do mundo, com o 

mundo e com os outros (PAULO FREIRE).

Obrigada pela agradabilíssima companhia!!
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