
É com muita alegria que apresentamos à 

comunidade acadêmica do Campus Catalão da 

UFG o primeiro número de 2012 do nosso Bo-

letim de Extensão e Cultura. Nele, damos conti-

nuidade aos debates acerca da Extensão no Bra-

sil e em nosso Campus. 

Na sessão “Extensão em Foco”, Flávio Di-

niz destaca e problematiza as condições de pos-

sibilidade para que a Extensão universitária se 

constitua em instrumento de política pública. 

Para isso, joga luz no papel que o maior Pro-

grama de fomento à Extensão das universida-

des públicas brasileiras (o PROEXT) vem cum-

prindo desde 2003. Assim, avaliar o processo 

eminentemente experimental desencadeado 

pelo PROEXT é fundamental para que articule-

mos, com mais consistência, as metodologias 

participativas, com a perspectiva da produção 

de conhecimentos gerados nas práticas extensi-

onistas que, em última instância, podem dispa-

rar a composição e efetivação de políticas pú-

blicas em setores vitais da sociedade brasileira. 

Na sessão “Acontece Aqui”, contamos com 

escritos que apresentam e divulgam duas ações 

de extensão que andam a pleno vapor no Cam-

pus Catalão. 

A primeira delas é uma ação coordenada 

pelo Prof. Marcelo Mendonça, que frisa a im-

portância do trabalho da universidade para for-

talecer as manifestações dos movimentos soci-

ais organizados, nesse caso, aqueles com ori-

gem no Campo. Ao apresentar o impacto pro-

duzido na universidade com a recepção de cer-

ca de 5000 pessoas na Feira e Festa de Semen-

tes Crioulas, Mendonça chama nossa atenção para 

o ganho incalculável do Campus Catalão da UFG 

ao abrir suas portas ao povo, esse sobre o qual teo-

rizamos tanto. 

A outra ação, coordenada pela professora Ná-

dia Campos Pereira, é a da Incubadora de Empre-

endimentos Athenas, que fomenta e orienta a aber-

tura e o desenvolvimento de empreendimentos de 

base tecnológica, social e solidária em nossa cida-

de e região. Os destaques do texto, assinado por 

Nádia Campos Pereira e Marcos Bueno, vão no 

sentido de situar o papel de uma incubadora, que é 

o de fazer nascer e começar a andar, empreendi-

mentos os mais diversos, cuja base econômica po-

de ser de matriz tradicional ou sócio-solidária. Pa-

ra que os projetos possam ser incubados, eles pre-

cisam concorrer aos editais públicos abertos em 

determinadas épocas do ano e divulgados no site 

indicado no referido texto.  

Desejamos uma boa leitura! 

 

 

Maria do Carmo Morales Pinheiro 
Coordenadora de Extensão e Cultura – UFG/CAC 
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Extensão univer sitár ia e 

políticas públicas 

A extensão universitária tem 

passado, nos últimos anos, por im-

portantes processos de institucionali-

zação e por um significativo cresci-

mento. Apesar da escassez de estu-

dos nesta área, é possível perceber 

uma expressiva movimentação em 

torno do incremento das atividades 

extensionistas, em especial nas uni-

versidades públicas brasileiras. Este 

crescimento é acompanhado de no-

vos contornos, dados à extensão uni-

versitária como resultado de um lon-

go processo de institucionalização 

iniciado pelo Fórum de Pró-Reitores 

de Extensão Universitária das Uni-

versidades Públicas Brasileiras 

(FORPROEX), desde sua criação em 

1987. 

Em pesquisa recentemente con-

cluída (cf. DINIZ, 2012), procura-

mos entender como se constitui e se 

fortalece, ao longo dos últimos anos, 

uma determinada concepção de ex-

tensão universitária, caracterizada 

como potencial instrumento de polí-

tica pública. Para tanto, propomos 

uma investigação que envolvesse 

diferentes dimensões da extensão 

universitária: políticas, metodologias 

e experiências. 

Em se tratando das políticas de 

extensão universitária, as diretrizes 

do FORPROEX e do Programa de 

Extensão Universitária do Ministério 

da Educação (PROEXT/MEC), em 

período recente (2003 – 2010), tra-

zem elementos fundamentais para a 

compreensão do que se considera 

extensão universitária como instru-

mento de política pública. 

As diretrizes (proposições e con-

quistas) do FORPROEX, principal-

mente na área do financiamento e 

dos processos de institucionalização 

da extensão universitária, remetem a 

uma concepção de extensão com as 

seguintes características: priorização 

de ações de caráter permanente, tais 

como projetos e programas; articula-

ção com ensino e pesquisa, enfati-

zando os aspectos formativos e expe-

rimentais da extensão; reconheci-

mento da extensão nos currículos 

dos cursos de graduação das univer-

sidades e a necessidade de articula-

ção com a sociedade civil e política. 

A política de editais para o fi-

nanciamento da extensão universitá-

ria do PROEXT reforça grande parte 

das diretrizes do FORPROEX e a-

proxima ainda mais a extensão das 

políticas públicas implementadas 

pelo Estado brasileiro nos últimos 

anos.  

O crescente envolvimento de 

diferentes ministérios nas chamadas 

públicas do PROEXT explicita a 

abrangência temática da extensão 

universitária, já sistematizada pelo 

FORPROEX (2007). É o que consi-

deramos como organização plurite-

mática da extensão universitária, 

que, de determinada maneira, articu-

la esta prática acadêmica às diferen-

tes lutas pela universalização dos 

direitos econômicos, sociais e cultu-

rais. 

As metodologias e experiências 

em extensão universitária, por sua 

vez, foram abordadas a partir de con-

tribuições do Seminário de Metodo-

logias para Projetos de Extensão 

(SEMPE) e do Congresso Brasileiro 

de Extensão Universitária (CBEU). 

Os métodos participativos, referenci-

ados em pressupostos da pesquisa 

participativa e pesquisa-ação, apre-
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sentam-se como ferramentas viáveis 

no desenvolvimento de ações extensi-

onistas comprometidas com o caráter 

interativo, experimental e formativo 

desta prática acadêmica e social. A 

articulação entre metodologias partici-

pativas e políticas públicas pôde ser 

bem apreendida, entre tantos outros 

possíveis exemplos, em ações de de-

senvolvimento de tecnologias sociais 

que objetivam a inclusão social. 

Os atuais atributos para uma ex-

tensão universitária como instrumento 

de política pública são bastante com-

plexos e desafiadores: a afirmação de 

seu caráter educativo e formativo nos 

diferentes espaços de aprendizagem, a 

dinâmica experimental da extensão 

(relação com a produção do conheci-

mento) e o comprometimento com 

políticas de universalização da justiça 

social. Este caminho é o desafio pro-

posto. Afinal, quais são as possibilida-

des e quais são os limites de uma ex-

tensão universitária como instrumento 

de política pública nas práticas cotidi-

anas dos extensionistas? É uma ques-

tão que pede o prolongamento do de-

bate. 

 
DINIZ, Flávio Pereira. A extensão universitá-

ria como instrumento de política pública. 

2012, 149 f. Dissertação (Mestrado) – Faculda-

de de Ciências Sociais, Universidade Federal 

de Goiás, Goiânia, 2012. 

 

FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTEN-

SÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

BRASILEIRAS. Extensão Universitária: 

Organização e Sistematização. Belo Horizon-

te: Coopmed, 2007.  

 

 

 

*Técnico em Assuntos Educacionais da Pró-

Reitora de Extensão e Cultura da Universidade 

Federal de Goiás (PROEC/UFG), Mestre em 
Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em 

Sociologia da Faculdade de Ciências Sociais da 

UFG (PPGS/FCS). 

Flávio Pereira Diniz* 
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Na primeira semana de julho/2011 o Campus Catalão 

vivenciou uma das mais importantes atividades já realizadas 

ao longo das três décadas de sua existência: a realização da 

Feira e Festa de Sementes, Mudas e Raças Crioulas em Defe-

sa da Biodiversidade. Esse Evento é o resultado de um longo 

trabalho realizado no Estado de Goiás, principalmente de res-

gate, multiplicação e distribuição de sementes, mudas e raças 

crioulas produzidas e armazenadas pelas famílias camponesas 

organizadas pelo Movimento Camponês Popular – MCP e 

apoiado por outros movimentos sociais, destacando-se o MST 

– Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e o MAB – 

Movimento dos Atingidos por Barragens. 

O Evento foi realizado na Universidade Federal de 

Goiás – UFG/Campus Catalão/GO entre os dias 07 e 10 de 

julho de 2011 e contou com a participação de cerca de 05 mil 

pessoas entre camponeses, quilombolas, indígenas, estudantes, 

pesquisadores e Comunidade em geral. Com o apoio do GET-

eM/UFG/CNPq – Núcleo de Pesquisa Geografia, Trabalho e 

Movimentos Sociais, o Evento impulsionou as atividades de-

senvolvidas com sementes crioulas e agroecologia junto às 

famílias camponesas nas áreas de Cerrado e noutras regiões do 

Brasil. 

Na Festa, Feira e Seminário participaram pessoas de 

mais de 50 municípios do estado de Goiás, bem como, de ou-

tros estados, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Tocantins, Pará e de outros países como Moçambi-

que, Angola e África do Sul (o MCP tem juntamente com o 

governo brasileiro e outras entidades projetos de cooperação) 

e Haiti na América Latina. Com o objetivo de colaborar com 

organizações camponesas através de intercâmbio de experiên-

cias, apresentou uma reflexão aprofundada sobre os impactos 

sociais e ambientais do avanço do agrohidronegócio no Brasil 

e, precisamente, nas áreas de Cerrado. 

No dia 09/07/2011 ocorreu a Pamonhada de Milho 

Crioulo em que foram confeccionadas mais de 20.000 (vinte 

mil) pamonhas de forma coletiva. Na Feira foram trocadas 

sementes e mudas crioulas e venda de artesanato, consubstan-

ciando-se no que denominamos de Encontro de Saberes. Res-

saltamos que esse deve ser também o papel da Universidade 

Pública: estabelecer um diálogo que está sendo construído na 

UFG/Catalão, desde 2005, com Projetos de Pesquisa e Exten-

são e Cultura desenvolvidos no GETeM e com a colaboração 

efetiva dos movimentos sociais, ainda que muitos pesquisado-

res torçam o nariz e não se sintam a vontade com o povo na 

Universidade. Triste situação essa em que à Universidade pou-

co dialoga com os saberes e os fazeres, compreendendo-se 

como ilha, ainda que, seja financiada com os recursos públi-

cos.  

Felizmente, aos poucos, as barreiras vão sendo que-

bradas. Os movimentos sociais e os filhos e filhas do povo 

adentram o espaço público que lhes é também de direito. Esse 

exemplo deve ser seguido e fortalecido. Finalizando o Evento 

foi realizado um ato público (passeata) pelas principais ruas de 

Catalão, denunciando os impactos sociais e ambientais do a-

grohidronegócio, a destruição das economias camponesas e 

perda crescente da soberania alimentar. 

Por fim, parabenizamos os organizadores, os mem-

bros do GETeM, os movimentos sociais, a direção do Campus 

e as centenas de camponeses e camponesas que construíram/

constroem ações emancipatórias e que apontam perspectivas 

sustentáveis para o uso da terra, da água e dos territórios. 
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Prof. Dr. Marcelo Rodrigues Mendonça* 

 

*Professor do Departamento de Geografia CAC/UFG. Coordenador do 

GETeM - Núcleo de Pesquisa Geografia, Trabalho e Movimentos Sociais. 

Professor do PPGEO - Programa de Pós-Graduação em Geografia CAC/

UFG 

 
 



Quer abrir um negócio e precisa de apoio? Procure uma incubadora de 

empresas e transforme sua idéia em um negócio inovador. 

Se você tem uma ideia de negócio inovadora e precisa de 

apoio e orientação para torná-la realidade, então é hora de 

procurar o Programa de Incubação de Empreendimentos 

Athenas da Universidade Federal de Goiás, Campus Catalão 

(UFG/CAC).  

O Programa tem como missão estimular o desenvolvi-

mento social, econômico, científico e tecnológico da região, 

por meio de ações que estimulem a criação de empreendi-

mentos de base tecnológica, social e solidária nas áreas de 

competência da UFG. 

O Programa constitui-se como uma ação, cujos resulta-

dos deverão gerar empreendimentos inovadores voltados 

para a promoção do desenvolvimento local e regional, por 

meio da geração de emprego e renda e da melhoria de com-

petitividade das empresas desta região.  

Seu modelo de atuação é composto por três estágios: pré

-incubação, incubação e pós-incubação, que oferecem orien-

tação específica para as etapas de concepção, implementação 

e consolidação de empreendimentos inovadores, que atuem 

nas áreas de competência da Universidade Federal. 

Os serviços que o Programa de Incubação de Empreendi-

mentos Athenas presta às empresas incubadas são agrupados 

em duas categorias: serviços comuns e serviços especializa-

dos. Os serviços comuns compreendem recepção e secretaria, 

segurança, comunicação (fax, internet, correio), limpeza, luz, 

água e estacionamento. Os serviços especializados se divi-

dem em: serviços de apoio na elaboração do plano de negó-

cio, orientação à consultoria empresarial, pesquisa de merca-

do, orientação jurídica, orientação tributária, orientação con-

tábil, orientação junto ao órgão competente de patentes, ori-

entação e intermediação da negociação com investidores, 

cursos de capacitação técnica e gerencial para os empreende-

dores e consultoria em marketing, financeira e administrativa.  

As primeiras discussões relacionadas à criação do Pro-

grama aconteceram em junho de 2010. Desde então, a equipe 

envolvida no processo de criação tem pensado e planejado as 

ações do Programa, que teve seu lançamento oficial e lança-

mento do primeiro edital de seleção de novos empreendimen-

tos no mês de outubro de 2011. O processo de seleção foi 

concluído em 9 de janeiro de 2012, quando foi divulgado o 

resultado final do processo que selecionou quatro empreendi-

mentos, sendo dois para o estágio de pré-incubação e dois 

para o estágio de incubação.  

A equipe responsável pela criação do Programa é coor-

denada pela professora Nádia Campos Pereira, professora do 

Departamento de Administração do Campus Catalão.  

Atualmente, conta com o apoio de importantes parceiros, 

tais como Prefeitura de Catalão, Rede Goiana de Inovação, 

Funtec, Finep, Janela Publicidade e Wappa. Busca-se apoio 

de parceiros potenciais, tais como Secretaria de Ciência e 

Tecnologia do Estado de Goiás (Sectec), ACIC/CDL, Sebrae, 

Senai, entre outros. 

Visite o site da incubadora no endereço 

www.incubadoraathenas.catalao.ufg.br e conheça um pouco 

mais sobre as ações atualmente desenvolvidas. Para obter 

outras informações envie um e-mail para o endereço incuba-

doraathenas.cac.ufg@gmail.com ou entre em contato conos-

co através do telefone (64) 3441 5353.  

 

 
* Professora do Curso de Administração. Coordenadora do Pro-

grama de Incubação de Empreendimentos Athenas CAC/UFG. 

** Professor do Curso de Administração. Doutorando em Psico-

logia pela PUC-GO. Colaborador do Programa de Incubação de 

Empreendimentos Athenas CAC/UFG. 

Catalão, Março/Abril 2012 
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