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RESUMO 

 

PAULA, A. K. R. Atividade de extensão como processo de formação acadêmica: um 

relato de experiência. 2013. 53f. Monografia (Graduação) – Faculdade de Ceilândia, 

Universidade de Brasília, Brasília, 2013. 

 

A atividade de extensão contribui para um diálogo estável e articulado entre Universidade e 

Sociedade e integra ensino e pesquisa e extensão como processo acadêmico. Essa pesquisa 

tem como objetivo refletir sobre a importância da atividade de extensão na comunidade 

acadêmica, através da experiência do Projeto de Extensão Roda de Debate sobre crack, outras 

drogas e vulnerabilidades associadas, que contribui para criar, aperfeiçoar e constituir uma 

relação de comunicação constante e vinculada entre a Universidade e a Sociedade. Essa 

pesquisa é de caráter misto sequencial porque tratou de estudos quantitativos que foram feitos 

através dos resultados dos questionários aplicados pela Roda de Debate, assim como estudos 

qualitativos que foram feitos através de uma entrevista semiestruturada com um mediador 

participante da Roda De debate, que levantou as percepções deste espaço para formação dos 

universitários. A amostra do estudo foi o próprio Projeto de Extensão Roda de Debate, assim 

como os discentes que responderam os questionários e o mediador que foi entrevistado. A 

partir dos resultados foi possível observar que tanto na percepção do discente como a do 

mediador, a roda de debate gera um conhecimento para o estudante. Outro dado significativo 

foi que de acordo com a maioria dos discentes a Roda de Debate é importante e contribui na 

formação acadêmica. Pode-se concluir que as atividades de extensão, como a Roda de Debate, 

são espaços ricos para desenvolver e estimular o conhecimento. E auxiliam e são importantes 

para formação acadêmica dos universitários, permitindo aos alunos reflexão e um debate de 

forma critica. E pode- se concretizar uma prática acadêmica fundamental, pois integra varia 

áreas do conhecimento, favorece a interdisciplinaridade e potencializa indivíduos. 

Palavras-chave: Extensão universitária; atividade de extensão; formação acadêmica. 

 

 



ABSTRACT 

 

PAULA, A. K. R. Extension activity as a process of academic formation: an experience 

report. 2013. 50f. Monograph (Graduation) - Ceilândia College, Brasília University, Brasília, 

2013. 

 

The extension activity contributes to a stable and articulated dialogue between University and 

Society and mixes teaching and research and extension as an academic process. This survey 

aims to reflect on the importance of the extension activity in the academic community, 

through the experience of the Debate Ring Extension Project about crack, other drugs and 

associated vulnerabilities, which contributes to create, polish and constitute a relationship of 

constant and linked communication between University and Society. This survey comes from 

a sequential mixture character as it dealt with quantitative studies that were made through the 

questionnaires’ results applied by the Debate Ring, as well as qualitative studies that were 

made through a semi structured interview with a mediator Debate Ring participant, which 

raised the perceptions of this space to collegians formation. The sample of this study was the 

Debate Ring Extension Project itself, as well as the school body which answered the 

questionnaires and the mediator who was interviewed. From these results it was possible to 

notice that in both perceptions from the mediator and the school body, the debate ring brings 

knowledge to the student. Another significant data was that according to most part of the 

school body, the Debate Ring is important and contributes to academic formation. It is 

possible to conclude that extension activities, such as the debate ring, represent rich spaces to 

develop and stimulate knowledge. As well as they help and are important to collegians’ 

academic formation, allowing reflection to the students and debates in a critic way. It is also 

possible to fulfill a fundamental academic practice, as it integrates many areas of the 

knowledge, favors cross curricular features and empower individuals. 

Keywords: University extension; extension activity; academic formation. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho teve por objetivo estudar a importância da atividade de extensão 

na comunidade acadêmica, através da experiência do Projeto de Extensão: Roda de Debate 

sobre crack, outras drogas e vulnerabilidades associadas, que contribuiu para criar, 

aperfeiçoar e constituir uma relação de comunicação constante e vinculada entre a 

Universidade e a Sociedade. 

Atualmente, a atividade de extensão é uma temática que vêm ganhando espaço no 

meio acadêmico por ser um tema ultimamente em evidência e que tem se tornado mais 

presente no cotidiano dos universitários (RIBEIRO, 2009). 

Segundo o Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI da Universidade de 

Brasília – UnB (2011), a extensão universitária “deve desenvolver-se como uma troca de 

saberes, como uma relação dialógica que possibilite o empoderamento mútuo da sociedade e 

da universidade” (p. 36), fazendo com que os acadêmicos possam ser atores do processo de 

formação. 

Um dos fatores que originaram o presente estudo foi a participação da autora, como 

aluna bolsista de extensão, do Projeto de Extensão: Roda de Debate: crack, outras drogas e 

vulnerabilidades associadas, coordenado pela Profa. Nazareth Malcher, que ocorre no campus 

Ceilândia/UnB. Este projeto visa debater e discutir sobre a referida temática, possibilitando 

um espaço de formação critica e permanente entre a comunidade acadêmica e a rede 

intersetorial de serviço. 

Além disso, o interesse pelo tema surgiu pela importância percebida dessa atividade de 

extensão na Universidade, por proporcionar uma vivência interdisciplinar fora da sala de aula. 

A partir daí, o desenvolvimento da pesquisa foi organizado de forma a conhecer a 

apresentar este Projeto de Extensão como uma discussão e reflexão crítica desse espaço como 

relevante para a formação universitária. 

Neste sentido, no primeiro capítulo tem-se a apresentação da construção histórica da 

formação acadêmica até os dias atuais, que descreve os três pilares da Universidade do Ensino 

Superior Brasileiro, a saber: ensino, pesquisa e extensão. A extensão será mais bem detalhada 

no capítulo seguinte, por ser o foco dessa pesquisa.  

No segundo capítulo tem-se o conceito da atividade de extensão universitária, seus 

princípios e os tipos de atividades de extensão, objetivando conhecer e entender como 

funciona a atividade de extensão na Universidade. 
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No terceiro capítulo, trata-se das discussões dos aspectos relevantes sobre projetos de 

extensão, como uma atividade do cotidiano universitário. Para contextualizar a sua finalidade 

no meio acadêmico, como uma forma de produzir conhecimento.  

Em seguida, tem-se a metodologia da pesquisa, onde apresentam-se as formas 

metodológicas utilizadas, o referencial teórico pesquisado, os sujeitos da pesquisa, os tipos de 

estudos, os instrumentos utilizados e a descrição das etapas da pesquisa, visando a realização 

de uma reflexão sobre o processo construtivo desenvolvido pela Roda de Debate sobre a 

formação dos universitários e a reflexão sobre o referido processo.  

Após o parecer metodológico empregado na pesquisa, têm-se a apresentação dos 

resultados e a discussão dos mesmos, organizando uma descrição do Projeto de Extensão: 

Roda de Debate, dos discentes e dos mediadores partícipes, bem como a percepção dos 

discentes e mediadores. Os resultados encontrados são exibidos na forma de gráficos, com 

discussão narrativa sobre os temas concernentes. 

As considerações finais vêm em seguida, onde se dá a resposta da hipótese do estudo, 

perfazendo-se reflexões, questionamentos e sugestões para futuros estudos sobre a 

importância da atividade de extensão na formação acadêmica. 

Diante do exposto, o presente estudo se deu graças à relevância do tema no âmbito 

acadêmico e por possibilitar aos universitários, docentes, funcionários e comunidade em 

geral, uma formação que ultrapassa os conteúdos curriculares dos cursos da universidade. 
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CAPITULO 1 – ASPECTOS RELEVANTES SOBRE A FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

1.1 Histórico do Ensino Superior 

De acordo com Stallivieri (2007) e Martins (2002), no início do século XIX, surgiram 

as primeiras escolas de Ensino Superior no Brasil. Tal fato se deu devido à chegada ao Brasil 

da família real portuguesa e da necessidade de profissionais qualificados no mercado, 

principalmente nas áreas de Medicina, Engenharia e Direito. A Universidade do Rio de 

Janeiro – a primeira universidade fundada no Brasil, em 1920 – marcou a historia da educação 

superior e de uma nova era. 

Ainda de acordo com aqueles autores, entre a Revolução Industrial de 1930 e o Golpe 

Militar de 1964, surgiram várias universidades públicas no Brasil. A princípio, estas eram 

orientadas a dar mais ênfase ao ensino do que a pesquisa (investigação); eram instituições 

isoladas e para a minoria da população.  

De acordo com Fraga e Siano (1991), com o movimento da reforma universitária de 

1968, fixaram-se algumas normas de organização e funcionamento do Ensino Superior. A 

reforma universitária tinha como base a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. 

Assim, a universidade deixou de ser apenas uma mera instituição de ensino, passando a ser 

um centro de saber. 

No Brasil, a educação superior é um elemento complementar da história da sociedade 

brasileira. Segundo o art. 43 da Lei nº. 9.394/1996 (BRASIL, 1996), que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, o Ensino Superior tem como objetivo: 

 

Art. 43. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, 

aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 

desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; suscitar o desejo permanente de 

aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente 

concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 

estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; estimular o 

conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma 

relação de reciprocidade; promover a extensão, aberta à participação da população, 

visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição (CAMARA, 1996, n. p.). 

 



  

13 

Neste sentido, a formação acadêmica passou a ser humanista, crítica e reflexiva, sendo 

estimulada e dando oportunidade à vivência de distintas formas de pensar, produzir e 

socializar o saber. Segundo Stallivieri (2009), o acadêmico pode ainda ter “uma formação 

geral ou especializada, formação profissional voltada para o mercado de trabalho, formação 

acadêmica e em pesquisa” (p. 13). 

 

1.2 Ensino, pesquisa e extensão 

 

Segundo o PPPI da UnB (BRASIL, 2011) a Universidade tem como um dos seus 

princípios fundamentais a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que é o 

processo de ensino e aprendizagem associados a pesquisa e uma ação junto com a 

comunidade; a interdisciplinaridade e a flexibilidade como procedimentos contemporâneos de 

construção do saber; a contextualização social e histórica da ciência; e a diversidade como 

proposta de ação e inserção.  

De acordo com o art. 207 da Constituição Brasileira (BRASIL, 1988) as 

Universidades: “obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão”. Sendo esse princípio importante na formação acadêmica. Quando equiparados, 

esses três pilares merecem tratamento igualitário por parte das instituições de ensino superior, 

caso contrário, infringirão o preceito legal. 

Conforme RODRIGUES (2011) há uma associação entre ensino, pesquisa e extensão, 

e quando essa é bem vinculada, pode acarretar mudanças relevantes nos processos de ensino e 

aprendizagem, esse autor diz ainda que isso contribui de forma ativa para a formação 

profissional de discentes e docentes e que isso fortalece o ensino, aprendizagem e o 

ensinamento de formar um profissional e um cidadão.  

Segundo o Projeto Político-Pedagógico Institucional – PPPI da Universidade de 

Brasília – UnB (BRASIL, 2011), existem pilares de base para a constituição e avanços do 

Ensino Superior brasileiro, descritos no Figura 1, a seguir. 
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 Figura 1 – Pilares para o Ensino Superior brasileiro. 

Fonte: Brasil (2011, p. 29-39). 

 

Portanto, os pilares apresentados anteriormente retratam que: o ensino deve promover 

conhecimento e saber; a pesquisa deve estimular a produção científica; e, a extensão deve 

colocar em prática o que foi aprendido na sala de aula, ultrapassando, assim, os muros da 

universidade, e possibilitando a troca de experiências e conhecimentos entre discentes e 

comunidade. É preciso entender que os três juntos sustentam o Ensino Superior brasileiro. 

A universidade é um espaço de formação e produção de conhecimento. É capaz de 

abranger as mais variadas áreas do conhecimento, e tem como objetivo a formação 

profissional vinculada aos projetos de pesquisa, extensão e ensino, através da produção de 

conhecimento por meio da pesquisa e investigação científica. Tal conhecimento é divulgado 
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por meio do ensino e de publicações e através de programas de extensão acessíveis à 

sociedade (UFV, 2013). 

De acordo com Vasconcelos (1996, p. 8 apud ASSIS; BONIFÁCIO, 2011), o “ensino, 

pesquisa e extensão representam, com igualdade de importância, o tripé que dá sustentação a 

qualquer universidade que se pretenda manter como tal” (p. 41). Com base nos referidos 

pilares, a universidade faz com que o discente, durante sua formação, adquira um 

conhecimento mais amplo e acessível. 

Para Assis e Bonifácio (2011), durante a formação acadêmica, o discente deve 

assimilar o conhecimento não somente na sala de aula, mas também por meio de sua 

participação em projetos de extensão, onde terá contato com a comunidade e de pesquisa 

cientifica, que pode lhe fornecer uma base teórica para sua formação. 

Ainda segundo aqueles autores, a formação acadêmica somente é concluída quando o 

conhecimento é garantido a partir dos três pilares (ensino, pesquisa e extensão). Neste sentido, 

entende- se que tais pilares são fundamentais para a formação acadêmica. 
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CAPITULO 2 - ASPECTOS RELEVANTES SOBRE A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

De acordo com Lobato et al. (2012), a extensão é considerada como o resultado de um 

extenso processo social iniciado na década de 1930; até a década de 1960, a extensão gerava 

saber aos discentes, como uma forma de atualização. Com a criação da Lei da Reforma 

Universitária, em 1968, houve a imposição da indissociabilidade entre ensino e pesquisa na 

Universidade. Em tal período, a extensão foi vista como serviço assistencialista à população. 

Segundo aqueles autores, na década de 1980, o I Fórum de Pró-Reitores das 

Universidades Públicas – FORPROEX, criou a Política Nacional de Extensão Universitária, 

que entende a extensão como um espaço de reflexão crítica, que deveria colaborar para clarear 

o conhecimento e o agir da Universidade. Após a publicação da Lei nº. 9.394 – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 1996, a universidade tem o papel de 

fornecer ensino, pesquisa e extensão, segundo os princípios da indissociabilidade – fato que se 

tornou obrigatório nos projetos pedagógicos das universidades públicas, tendo como desafio a 

sua inserção na grade curricular dos cursos. 

Segundo a Politica Nacional de Extensão Universitária (2012) a Extensão 

Universitária: 

Denota uma postura da Universidade na sociedade em que se insere. Seu escopo é o 

de um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político, por meio 

do qual se promove uma interação que transforma não apenas a Universidade, mas 

também os setores sociais com os quais ela interage. (p. 15 e 16).  
 

Conforme a Resolução nº. 102 da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho” (UNESP) (2000), a extensão universitária visa: 

 

I - integrar o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, buscando o 

comprometimento da comunidade universitária com interesses e necessidades da 

sociedade, em todos os níveis, estabelecendo mecanismos que relacionem o saber 

acadêmico ao saber popular; 

 II - democratizar o conhecimento acadêmico e a participação efetiva da sociedade 

na vida da Universidade;  

III - incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da 

consciência social e política, formando profissionais-cidadãos;  

IV - participar criticamente das propostas que objetivem o desenvolvimento 

regional, econômico, social e cultural;  

V - contribuir para reformulações de concepções e práticas curriculares da 

Universidade, bem como para a sistematização do conhecimento produzido (2000, 

n. p.). 
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Neste sentido, a universidade, através da extensão universitária, deve produzir saber e 

conhecimento tanto para os alunos como para os professores, técnicos e para a comunidade 

(UNESP, 2000). 

Segundo Serrano (2011), a extensão universitária “vivência um momento 

extremamente importante para sua consolidação como fazer acadêmico” (p. 13). Entre os anos 

2009 e 2010, foi realizado os XXVII e XXVIII Encontros Nacionais do FORPROEX, que 

definiram o conceito de extensão universitária como um meio que possibilita um elo entre a 

Universidade e a Sociedade, e que integra ensino, pesquisa e extensão como processo 

acadêmico (FORPROEX, 2012). 

Neste sentido, o Plano Nacional de Extensão do Ministério da Educação (MEC) (2007 

apud CARVALHO, 2009) acrescenta que a extensão universitária pode ser entendida como 

um conjunto de: 

 

[...] práticas acadêmicas que interligam a Universidade e a comunidade nas suas 

atividades de ensino e de pesquisa, proporcionando a formação do profissional 

cidadão através da busca constante do equilíbrio entre as demandas sociais e as 

inovações que surgem do trabalho acadêmico (p. 15). 

Logo, a atividade extensionista contribui para um diálogo estável e articulado entre a 

Universidade e a Sociedade.  

De acordo com a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT, 2013) a 

extensão universitária tem como principais objetivos:  

2 vincular o ensino e a pesquisa;  

3 auxiliar para o fortalecimento do elo entre a Universidade e a Sociedade;  

4 possibilitar espaço para socialização do conhecimento acadêmico;  

5 estimular a prática acadêmica para que possa auxiliar no desenvolvimento da cidadania e 

melhoria da qualidade de vida;  

6 formar espaços para unificar o saber acadêmico e o saber da comunidade, originando 

novos saberes; entre outros. 

Segundo o PPPI da Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE (2008), na 

universidade, as atividades de extensão são atividades que tendem a promover a relação entre 

a instituição e a comunidade, permitindo: 

[...] de um lado, a transferência para sociedade dos conhecimentos desenvolvidos 

com as atividades de ensino e pesquisa, assim como, a captação das demandas e 

necessidades da sociedade, pela Instituição, permitindo orientar a produção e o 

desenvolvimento de novos conhecimentos (p. 17). 
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Para Nogueira (2000, apud FORPROEX, 2012), as diretrizes que guiam e orientam a 

formulação e implementação das ações de extensão universitária são: “a Interação Dialógica, 

Interdisciplinariedade e interprofissionalidade, Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão, 

Impacto na Formação do Estudante e Impacto e Transformação Social” (p. 16). 

Segundo Schuelter (2012), as atividades de extensão são realizadas apor meio de: 

 

Eventos, seminários, oficinas, entre outros. Tais eventos favorecem o contato e o 

aprendizado com profissionais da área de atuação, possibilitando aos acadêmicos a 

vivência de experiências significativas que lhes proporcionam condições de refletir 

acerca de grandes questões atuais. Contribui ainda no sentido de permitir a aplicação 

de conhecimentos a serem testados e/ou postos em confronto com a realidade (p. 

20). 

 

Faz-se importante salientar a existência de cinco tipos de atividades de extensão, a 

saber:  

 Os eventos (que podem ser seminários, exposições, palestras e etc.; estes tipos de 

atividades ocorrem em um curto tempo);  

 Os cursos (que complementam as atividades de ensino de acordo com as demandas; o 

minicurso está incluso nesse tipo de atividade, sendo esse com carga horária de 10 a 

29 horas);  

 Os projetos de extensão de ação contínua (que são realizados na comunidade e, 

durante o ano, podendo ser renovado ou não); 

 Os programas especiais (que possuem uma duração pré-estabelecida e são criadas 

através de propostas); 

 Os programas permanentes (que são empreendimentos) (BRASIL, 2013). 

 

As atividades realizadas pela extensão, segundo o Congresso Paulista de Extensão 

Universitária/Congresso de Extensão Universitária da UNIFESP (2012), abrange algumas 

áreas, tai como: “educação, saúde, comunicação, Arte e cultura, direitos humanos e justiça, 

meio ambiente, tecnologia e produção e trabalho” ( p. 10). Os referidos eventos determinam 

nas universidades uma enorme expressão no contexto de inserção social. 

Apesar de a universidade ter um papel fundamental na extensão universitária, segundo 

Serrano (2011), “as práticas institucionais por meio do próprio fazer extensionista e das  

normatizações universitárias necessitam melhor dispor-se diante das funções acadêmica, 

social e articuladora da Universidade” (p. 13). Aquele autor complementa afirmando que este 
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não é um desafio de pouco valor, uma vez que o Plano Nacional de Extensão encontra-se 

distante de ser uma prática global das universidades. 

Neste sentido, as atividades de formação promovida no espaço de extensão, é um 

espaço de continuidade ao processo de formação universitária, e que será representada nessa 

pesquisa. 
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CAPITULO 3 - CONTEXTUALIZANDO O PROJETO DE EXTENSÃO 

 

Os projetos de extensão têm como princípio articular o ensino e a pesquisa de modo 

indissociável. Segundo o Projeto de Extensão Universitária – PROEX 2013/2014 – UNESP, o 

projeto de extensão universitária é: 

 

[...] o conjunto de atividades de caráter educativo, cultural, artístico, científico e 

tecnológico, que envolva docentes, pesquisadores, discentes (bolsistas ou 

voluntários) e servidores técnico-administrativos, desenvolvidas junto à 

comunidade, com prazo mínimo de duração de 01 (um) ano, mediante ações 

sistematizadas (UNESP, 2013, p. 35). 

 

De acordo com o Manual de Elaboração de Projetos de Extensão da Faculdade de 

Direito de Varginha (FADIVA, 2013), para a elaboração de um projeto, faz-se necessário 

incluir os discentes, docentes, técnicos e a comunidade. 

Segundo a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE (2013), os projetos de 

extensão podem tanto melhorar a qualidade de vida dos acadêmicos como também seu 

desenvolvimento na Universidade. 

As áreas temáticas, tanto das atividades de extensão como aquelas dos projetos de 

extensão, são as mesmas. Segundo a Universidade de Sorocaba (2013), tais áreas são: 

 

Comunicação [comunicação Social; mídia comunitária; comunicação escrita e 

eletrônica; produção e difusão de material educativo; televisão universitária; rádio 

universitária (...)]; Cultura [Desenvolvimento de cultura; (..) folclore, artesanato e 

tradições culturais; produção cultural e artística na área de artes plásticas e artes 

gráficas; produção cultural e artística na área de fotografia, cinema e vídeo; 

produção cultural e artística na área de música e dança (...)]; Direitos Humanos e 

Justiça [Assistência jurídica; (...) direitos de grupos sociais; organizações populares; 

questão agrária]; Educação [Educação básica; educação e cidadania; educação 

continuada; educação de jovens e adultos; educação especial; educação infantil; 

ensino fundamental; ensino médio; incentivo à leitura (...)]; Meio Ambiente 

[Preservação e sustentabilidade do meio ambiente; (...) educação ambiental, gestão 

de recursos naturais, sistemas integrados para bacias regionais];  Saúde [Promoção à 

saúde e qualidade de vida; atenção a grupos de pessoas com necessidades especiais; 

atenção integral à mulher; atenção integral à criança; atenção integral à saúde de 

adultos; atenção integral à terceira idade; atenção integral ao adolescente e ao 

jovem; (...) desenvolvimento do sistema de saúde; saúde e segurança no trabalho; 

esporte, lazer e saúde; hospitais e clínicas universitárias; novas endemias e 

epidemias; saúde da família; uso e dependência de drogas]; Tecnologia e Produção 

[Transferência de tecnologias apropriadas; empreendedorismo; empresas juniores; 

inovação tecnológica; polos tecnológicos;(...) direitos de propriedade e patente]; e 

Trabalho [Reforma agrária e trabalho rural; trabalho e inclusão social; capacitação e 

qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas do trabalho; 

cooperação interinstitucional e cooperação internacional na área; educação 

profissional; organizações populares para o trabalho; cooperativas populares; 

questão agrária; saúde e segurança no trabalho; trabalho infantil; turismo e 

oportunidades de trabalho] (2013, n. p.). 
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Essas áreas temáticas englobam as ciências em todos os campos, enfocando os cursos 

das áreas da saúde, exatas, humanas, e tecnológicos, e servem como base para formular um 

projeto de extensão e podendo ocorrer de forma inter-relacionada entre as áreas. 

Para a UFPE (2013), os projetos de extensão têm como finalidade promover 

conhecimentos específicos em certa área temática, tendo um objetivo específico e um tempo 

definido para acontecer. Tais projetos podem ser vinculados ou não a algum tipo de Programa 

acadêmico. 

Os projetos possuem modalidades que, segundo a UFPE (2013), podem ser: 

 

 Projetos de Extensão de Demanda Interna: são projetos que se originam a 

partir da demanda dos agentes internos da Universidade como, por 

exemplo, os discentes, docentes, servidores, entre outros. 

 Projetos de Extensão Voluntários tem como finalidade apoiar os projetos de 

cultura e extensão universitária, promover a formação de agentes para as 

atividades de cultura e extensão e formalizar a participação voluntária 

nessas atividades.  

 Projetos de Extensão de Demanda Externa: as atividades de extensão 

desenvolvidas por esse tipo de projeto são atividades originadas por um 

interesse de um agente de fora da universidade ou com parceria com um 

agente interno (2013, n. p.). 

 

Aquelas modalidades podem servir para direcionar o objetivo do projeto de extensão e 

as atividades que podem ser ali desenvolvidas. E, a partir daí, é possível o desenvolvimento 

de atividade prática em diversas áreas do conhecimento. 
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CAPITULO 4 - METODOLOGIA 

4.1 Tipo de estudo 

 

A concepção filosófica utilizada no presente trabalho foi a construtivista social. Esta 

observa o sujeito como um ser ativo de seu próprio conhecimento de acordo com suas práticas 

e experiências em diversos contextos. Segundo Creswell (2010): 

 

Os construtivistas sociais defendem suposições de que os indivíduos procuram 

entender o mundo em que vivem e trabalham. Os indivíduos desenvolvem 

significados subjetivos de suas experiências, significados dirigidos para alguns 

objetos ou coisas. Tais significados são variados e múltiplos, levando o pesquisador 

a buscar a complexidade dos pontos de vista em vez de estreitá-los em algumas 

categorias ou ideias. O objetivo da pesquisa é confiar o máximo possível nas visões 

que os participantes têm da situação a qual está sendo estudada (p. 31). 

 

O presente trabalho fez sua incursão na experiência do projeto Roda de Debate: sobre 

drogas e vulnerabilidades associadas, da Faculdade de Ceilândia – FEC da Universidade de 

Brasília – UnB, e seu espaço construtivo de formação universitária, através da inter-relação 

dos participantes e conteúdos desenvolvidos no referido projeto. 

A pesquisa foi um estudo de caráter misto sequencial que tinha como objetivo analisar 

e relatar a experiência, opinião e perspectiva dos discentes e mediadores da Roda de Debate 

sobre a formação acadêmica. De acordo com Creswell (2010): 

 

Procedimentos de métodos mistos sequenciais são aqueles em que o pesquisador 

procura elaborar ou expandir os achados de um método com os de outro método. 

Isso pode envolver iniciar com uma entrevista qualitativa para propósitos 

exploratórios e prosseguir com um método quantitativo, de levantamento com uma 

amostra ampla, para que o pesquisador possa generalizar os resultados para uma 

população (p. 39). 

 

Neste sentido, a pesquisa tratou tanto de dados qualitativos e quantitativos, por meio 

dos resultados dos questionários aplicados durante o projeto, bem como fez uso de entrevistas 

semiestruturadas. 

O método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso – caracterizado por uma estratégia 

de investigação de um fato, evento, indivíduo, entidade, etc. Segundo Stake (1995 apud 

CRESWELL, 2010), o estudo de caso é: 

 

Uma estratégia de investigação em que o pesquisador explora profundamente um 

programa, um evento uma atividade, um processo ou um ou mais indivíduos. Os 

casos são relacionados pelo tempo e pela atividade, e os pesquisadores coletam 
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informações detalhadas usando vários procedimentos de coleta de dados durante um 

período de tempo prolongado (p. 38). 

 

O estudo de caso é somente uma das várias formas (experimentos, levantamentos, 

pesquisas históricas e análise de informações em arquivos e etc.) de se elaborar a pesquisa em 

Ciências Sociais. Porém, é definido como uma ferramenta eficaz de pesquisa por ser 

abrangente (YIN, 2001). 

Para Yin (2001), o estudo de caso pode ser definido como uma estratégia de pesquisa 

que 

 

[...] compreende um método que abrange tudo - com a lógica de planejamento 

incorporando abordagens específicas à coleta de dados e à análise de dados. Nesse 

sentido, o estudo de caso não é nem uma tática para a coleta de dados nem 

meramente uma característica do planejamento em si, mas uma estratégia de 

pesquisa abrangente (p. 333). 

 

Os estudos de caso podem adotar estratégias de estudo em um indivíduo, como o caso 

clínico, ou de modo múltiplo, no qual estudam organizações, eventos ou vários indivíduos 

(VENTURA, 2007). 

Para Ventura (2007), os estudos de caso contêm duas formas de objeto de 

investigação, a saber: o intrínseco e o instrumental. O objeto de investigação instrumental é 

aquele que utiliza o caso para estudar uma questão mais abrangente, podendo envolver 

estudos posteriores.  

Alves-Mazzotti (2006) afirma que no estudo instrumental, “o interesse no caso deve-se 

à crença de que ele poderá facilitar a compreensão de algo mais amplo, uma vez que pode 

servir para fornecer insights sobre um assunto” (p. 641-642). 

No presente estudo, fez-se uso do objeto de investigação instrumental, que estudou o 

Projeto de Extensão: Roda de Debate, como um espaço de extensão e formação transversal na 

universidade, buscando observar a importância deste tipo de projeto na formação dos 

universitários. 

 

4.2 Sujeitos da pesquisa 

 

A amostra do presente trabalho foi o evento Projeto de Extensão: Roda de Debate: 

sobre crack, outras drogas e vulnerabilidades associadas. Tal projeto faz parte do Programa de 

Extensão do Centro Regional de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas da 
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Faculdade de Ceilândia da Universidade de Brasília (CRR/FCE/UnB), em que desenvolve 

atividades de formação nos serviços intersetoriais de alguns municípios do entorno. 

Tal projeto desenvolve atividades de formação na mesma temática do CRR, Drogas e 

vulnerabilidade, junto à comunidade acadêmica e participantes do CRR da rede intersetorial, 

com o objetivo de desenvolver um ambiente formador crítico. As Rodas ocorrem sempre às 

quintas-feiras, com os universitários e um convidado mediador do debate que pode ser: 

docentes e/ou profissional da rede intersetorial que lida com o tema. Os temas são construídos 

a partir da solicitação dos próprios universitários, através dos Centros Acadêmicos – CAs. Ao 

final de cada roda de debate, os universitários respondem questionários gerando dados sobre a 

Roda realizada e o conteúdo debatido. 

Sendo assim os sujeitos da pesquisa foram os estudantes que participaram e 

responderam os questionários da Roda de Debate, bem como um mediador da Roda de 

Debate. Inicialmente, seriam três mediadores, mas, no decorrer da pesquisa, optou-se por 

apenas um mediador, pois se percebeu uma dificuldade em fazer contato com os mediadores, 

e ainda, por causa da questão “tempo”. Tal mediador participou do Projeto de Extensão: Roda 

de Debate: sobre crack, outras drogas e vulnerabilidades associadas, realizando a referida 

mediação. Sua escolha se deu de forma aleatória, por meio de sorteio. 

Para garantir o direito de confidencialidades dos participantes, foi utilizado a palavra 

“discentes” para os alunos que responderam os questionários da Roda de Debate, e 

“mediador” para o mediador que respondeu a entrevista semiestruturada. 

 

4.3 Instrumentos de pesquisa 

 

Primeiramente, foi obtido um levantamento bibliográfico, regido ao tema “atividade 

de extensão”. Foram utilizados artigos científicos nos idiomas inglês e português, sem limite 

de tempo, existentes nas bases de dados: Lilacs, PubMed, MedLine, Scielo e Google 

Acadêmico. Após tal ação, foi realizada uma análise dos artigos obtidos com o intuito de 

debater criticamente sobre o tema. 

 

Os instrumentos utilizados para o desenvolvimento do estudo de caso foram os 

questionários (vide Anexo A) aplicados no Projeto de Extensão no período de 07 de maio de 

2013 a 31 de outubro de 2013, onde foram utilizadas as questões fechadas, que puderam ser 

revertidas em dados quantitativos, e uma questão aberta, pertinente às questões do presente 
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estudo. As questões retiradas dos questionários foram as questões referente ao curso dos 

discentes e as questões número 1, 3, 4,5 e 6 (vide Anexo A). 

Paralelamente, fez-se uso de instrumento de entrevista semiestruturada (vide Apêndice 

A) com um mediador participante da Roda de Debate, levantando-se o debate das percepções 

do referido espaço para a formação dos universitários. A entrevista semiestruturada foi 

realizada por meio de um pré-agendamento na FCE/UnB, com duração de 16 minutos. O 

conteúdo colhido foi gravado, transcrito e analisado qualitativamente. 

 

4.4 . Análise de dados 

Os dados das questões do questionário aplicados na Roda de Debate foram coletados e 

trabalhados em forma de planilhas quantitativas e apresentadas através de gráficos, onde os 

dados foram cruzados.  

A entrevista semiestruturada foi transcrita, e o conteúdo foi utilizado de forma 

descritiva, apresentando o recorte do conteúdo. Nos resultados auxiliando na discussão dos 

dados dos questionários.  

Dessa forma, a triangulação dos dados permitiu uma reflexão sobre o processo 

construtivo desenvolvido pela Roda de Debate sobre a formação dos universitários e a 

reflexão sobre esse processo. 

 

4.5 Aspectos éticos 

 

Essa Pesquisa cumpriu a resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

que regulamentam diretrizes e normas sobre pesquisa com seres humanos.  

Neste estudo foi utilizado o Parecer Consubstancial do Conselho de Ética e Pesquisa 

(CEP) do Programa de Extensão do CRR/ FCE/UnB número 353.571 (ANEXO 2), pois, o 

local do estudo foi o Projeto de Extensão vinculado ao Programa e os   dados dessa pesquisa 

foram retirados do questionário aplicado nos universitários participantes da Roda de Debate. 

Portanto, os dados desse estudo foram liberados pela coordenadora do Projeto e do 

Programa descritos. Os participantes da roda de debate participaram de forma livre e 

voluntaria, e é garantido o sigilo e a privacidade, pois o questionário não possui dados de 

identificação. 

Para a entrevista semiestruturada, o Mediador convidado a aceitou participar e assinou 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (vide Apêndice B). A sua 

participação deu-se de forma livre e voluntária, sendo garantido o sigilo e a privacidade do 
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mesmo em relação aos dados confidenciais fornecidos. Este ainda pôde recusar a participação 

em qualquer procedimento ou a responder qualquer questão que lhe trouxesse 

constrangimento, com autonomia para desistência da participação da presente pesquisa em 

qualquer tempo. Como isso não ocorreu não foi preciso eleger outro participante. 

Foi respeitado o princípio da beneficência, onde foi maximizado o benefício e 

minimizado o dano, bem como o princípio da não maleficência, pois não causou riscos ou 

prejuízos à saúde do participante. 
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CAPÍTULO 5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1Relatando a experiência de extensão universitária 

 

A Universidade de Brasília – UnB possui, através do Decanato de Extensão, vários 

Projetos de Extensão, sendo um deles o Projeto de Extensão: Roda de Debate: sobre crack, 

outras drogas e vulnerabilidades associadas, no qual se refere este estudo relatado a seguir.  

Este Projeto de Extensão: Roda de Debate é vinculado com o Programa de Extensão 

do Centro Regional de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas, da Faculdade 

de Ceilândia da Universidade de Brasília (CRR/FCE/UnB) que surgiu da parceria da referida 

Faculdade com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD do Ministério da 

Justiça – MJ (UnB, 2013). 

O CRR foi contemplado através do edital de 2010 do Plano Integrado de 

Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, denominado “Crack, É Possível Vencer”. Segundo 

BRASIL (2011), esse plano apresentou como uma de suas ações a: "Criação de 30 Centros de 

Referência Regional Para Formação em Álcool e outras Drogas e Saúde Mental, 

possibilitando um investimento para formação” (p. 46). 

Segundo o portal do CRR/FCE/UnB (2013), o CRR tem como objetivo: 

 

Compor, ampliar e qualificar as ações já em desenvolvimento pelos dois CRR 

existentes no Distrito Federal– sendo um deles também desenvolvido no âmbito da 

Universidade de Brasília – no que se refere à educação permanente dos profissionais 

que atuam na rede integral de atenção a usuários de crack, álcool e outras drogas de 

municípios da RIDE-DF, a saber: Águas Lindas (GO), Brazlândia (DF), Lusiânia 

(GO) e Valparaiso (GO). (2013, n. p.). 

 

Neste sentido, o CRR surgiu com o objetivo de oferecer a formação permanente aos 

profissionais que agem nas redes de atenção integral à saúde e de assistencial social, 

Ministério Público – MP, Segurança Pública, Poder Judiciário, e atuam com usuários de 

álcool e outras drogas e seus familiares em três Municípios participantes da Rede Integrada de 

Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE/DF, e Região Administrativa de 

Brazlândia – RA-IV do Distrito Federal. 

Tal Programa é desenvolvido no campus UnB-Ceilândia como proposta de 

“descentralização para a ampliação do contato da UnB com as comunidades do DF e seu 

entorno” (UnB, 2013, n. p.). E sua atuação dá-se no território, junto com a comunidade. 
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O CRR, além de contar com profissionais com experiência na área de dependência 

química, conta com o auxilio dos discentes da FCE/UnB que atuam como estagiários do 

referido Projeto. 

Na proposta de formação do CRR/FCE/UnB, surgiu o Projeto de Extensão: Roda de 

Debate: sobre crack, outras drogas e vulnerabilidades associadas, como proposta principal de 

reproduzir a lógica de formação daquele Programa como atividade de extensão universitária. 

Tal Projeto de Extensão teve seu inicio no primeiro semestre de 2013, na FCE/UnB. 

Este encontra-se vinculado ao CRR/UnB/FCE, sendo aprovado pelo Decanato de Extensão da 

UnB, sob o nº. 51554/2013, e conta com a parceria dos Centros Acadêmicos – CAs da 

referida Faculdade. 

Semanalmente, têm-se as reuniões da Roda de Debate com duração de 02 horas. 

Participam do referido projeto: universitários e convidados mediadores do debate, que podem 

ser: docentes, profissionais, representantes de Organizações Não Governamentais – ONGs ou 

membros da comunidade que lidam com a temática ali apresentada. Os referidos profissionais 

são convidados pela coordenação do projeto. Os mediadores tem a função de disparar o tema, 

a partir de suas vivências no serviço, sobre a questão do álcool e outras drogas, possibilitando 

uma dinâmica dialógica na Roda. 

O referido Projeto desenvolve um ambiente de formação de opinião crítica com os 

universitários e mediadores sobre temas relacionados às drogas em geral, vulnerabilidades 

associadas e políticas públicas. Neste sentido, além de promover espaço critico do campo no 

cotidiano de sua formação, possibilita parceria com profissionais e comunidade da rede 

intersetorial. 

Os temas debatidos são levantados de acordo com a sugestão da comunidade 

acadêmica e/ou também por meio de reunião com representantes dos CAs. No primeiro 

momento os temas levantados foram: Paradigmas associados ao tema; Políticas públicas 

associadas ao tema; Processos intersetoriais; Contexto da reabilitação psicossocial; 

Vulnerabilidade associadas; Mídia, processos sociais sobre o tema; Aspectos do 

desenvolvimento humano relacionados ao tema; entre outros. 

Porém, no decorrer do período observou-se uma dinâmica dos temas e mediadores. No 

período da pesquisa, que ocorreu do dia 07 de maio a 31 de outubro de 2013, aconteceram 18 

encontros da roda de debate, onde participaram 12 mediadores. Desses encontros alguns 

mediadores participaram mais de uma vez na Roda de Debate, porém com temas diferentes 

como mostrado na Planilha 1 a seguir.  
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MEDIADOR ÁREAS TEMAS DEBATIDOS 

 

 

 

 

DOCENTES  

 

 

 

 

TERAPIA 

OCUPACIONAL 

SAÚDE COLETIVA 

ANTROPOLOGIA 

1. Politicas públicas de álcool e 

outras drogas; 

2. Legalização e 

descriminalização da 

maconha; 

3. Portaria 3.088 GM/MS – 

Rede de atenção Psicossocial; 

4. Adolescente, uso de drogas e 

vulnerabilidades; 

5. Inserção da Terapia 

Ocupacional no SUAS; 

6. Institucionalização; 

7. Cultura, violência e 

drogadição;  

8. Debatendo informações; 

9. Instituições fechadas; 

10. Filme: Historia sobre todos 

nos- DST;  

11. Clinica da toxomania; 

12. Pessoas em situação de rua; 

13. Ética e autonomia do sujeito. 

 

PROFISSIONAIS 

DO SUS 

 

Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e 

Drogas - CAPS AD 

CONSULTÓRIO DE RUA 

 

1. A clínica do cuidado 

oferecido pelo CAPS AD; 

2. Dança sênior do CAPS 

AD; 

3. Consultório na rua. 

 

COMUNIDADE 

 

ALCOOLICOS 

ANÔNIMOS 

TERAPEUTA 

COMUNITÁRIO 

 

1. Cuidado pela comunidade: 

AA e NA; 

2. Terapia comunitária. 

Tabela 1: Áreas dos mediadores e Temas debatidos. 

 Fonte: Pesquisa. 

 

Os temas discutidos pelos mediadores possibilitaram debates sobre:  

 A importância de politicas públicas qualificadas e estrategicamente eficazes;  

 Críticas e reflexões sobre temas da atualidade; 

 A importância da rede nas práticas clínicas; 

 Contextualização do universo da juventude e a complexidade do uso de droga;  

 A importância da participação dos profissionais da saúde em grupos 

vulneráveis; 

 O trabalho Interdisciplinar necessário para um desenvolvimento adequado da 

clínica no CAPS AD; 
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 Questões de como reformular o tratamento de pessoas institucionalizadas e 

tratar de forma humanizada; 

 Como o meio cultural influencia na formação de conceitos sobre usuários de 

drogas;  

 Temas atuais e que não são tão discutidos na sociedade; 

 Como AA e NA ajudam pessoas com problemas com álcool e outras drogas; 

 Os tipos de instituições fechadas e suas implicações na vida do sujeito; 

 O funcionamento do consultório na rua e suas propostas que serve para ampliar 

o acesso da população de rua aos serviços de atenção básica; 

 O preconceito e formas de prevenção como uma reflexão para a forma do 

profissional de se colocar no cuidado;  

 Processos clínicos da toxomania e possibilidades de intervenção;  

 Estratégias clínicas no cotidiano do cuidado ao usuário de drogas como: Dança 

sênior e terapia comunitária; 

 A necessidade da singularidade no cuidado para cada usuário como um 

indivíduo que têm direitos e escolhas;  

 Contextualização sobre os processos da vivência dos moradores de rua e as 

possibilidades para o cuidado. 

Ao final de cada Roda, os discentes são estimulados a responderem questionários, com 

opinião sobre o conteúdo debatido, e na oportunidade sugerem novos temas sobre a Roda de 

Debate.  

A Roda de Debate possibilita construir uma postura crítica no processo formador dos 

discentes, cumprindo, assim, uns dos objetivos da extensão universitária: contribuir para uma 

reflexão crítica e possibilitar aos discentes uma prática profissional que contribua para a sua 

formação. 

 

5.2 Relatando a percepção da experiência de Extensão Universitária  

A participação em uma experiência universitária foi levantada através de dois focos: a 

percepção dos alunos que participaram da Roda de debate, por meio dos questionários (vide 

Anexo A) aplicados na Roda de Debate: e a percepção do mediador participante que debateu 

um tema na Roda e respondeu a entrevista semiestruturada ( vide Apêndice A). 
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Para facilitar o entendimento dessa pesquisa e preservar a confidencialidades dos 

participantes, serão utilizadas as palavras “discentes”, para referir os universitários, e 

“mediador” para nominar o debatedor do tema da Roda de Debate que participou entrevista 

semiestruturada. 

Foram analisados cento e vinte e três questionários. Os dados dos questionários não 

foram utilizados na íntegra, utilizou-se um recorte do instrumento aplicado nas rodas. Foram 

utilizados apenas as questões relevantes a este estudo, ou seja, a caracterização dos 

participantes e sua percepção da Atividade de Extensão desenvolvida.  

Na FCE/UnB existem seis cursos, a saber: Terapia Ocupacional, Saúde Coletiva, 

Fisioterapia, Farmácia, Fonoaudiologia e Enfermagem. . A participação dos universitários foi 

apresentado no gráfico 1 e a frequência na participação. 

9% 1%

24%

44%

22%

enfermagem

farmacia

fisioterapia

terapia ocupacional

saude coletiva

 
Figura 2 – Cursos que participaram da Roda de Debate. 

Fonte: Pesquisa. 
 

Dos discentes que participaram da Roda de Debate no período do estudo em sua 

maioria são do curso de terapia ocupacional com 44%. 

Observou-se no estudo que apenas 1% dos discentes do curso de Farmácia participou 

das Rodas de Debate. Esse número demonstra um dado significativo, possivelmente 

relacionado a uma baixa valorização da abordagem do tema na ênfase psicossocial do tema 

droga em sobreposição a abordagem biológica da ação no organismo. Portanto, se faz 
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relevante uma reflexão sobre a necessidade de ampliar um debate no projeto que inclua 

também aspectos biológicos. 

Com relação as características dos universitários participantes observou-se no gráfico 

2,  que há quase uma unanimidade entre os universitários do terceiro, quarto , quinto, sexto e 

sétimo período na participação na Roda de Debate, ou seja períodos que representam períodos 

que se iniciam aspectos profissionalizantes de cada curso.  Esse dado pode ser explicado pelo 

fato dos discentes nesses períodos do curso estar mais no espaço da universidade, cursando 

mais disciplinas praticas e mais interessados por questões profissionais e de serviços e 

envolvidos em projetos de pesquisa e extensão.  
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Figura 3 – Período do curso dos discentes. 
Fonte: Pesquisa. 

 

Em contrapartida os discentes que estão cursando o oitavo, nono e décimo período tem 

pouca ou nenhuma participação nas reuniões da Roda de Debate. Pois, são períodos de 

estágios supervisionados, e trabalho de conclusão de curso e nesse sentido os discentes 

passam a maioria do tempo fora da Universidade. 
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Observa-se também que os discentes do primeiro e segundo períodos tiveram um 

percentual baixo de participação na Roda de Debate em comparação com os outros períodos. 

Esse acontecimento pode estar relacionado que neste período, os discentes estão em processo 

de adaptação do cotidiano e descobrindo a universidade. Dessa forma, estão conhecendo os 

projetos da Universidade e observou-se necessidade de uma divulgação efetiva que possa 

acessar esses universitários, pois auxiliará uma formação crítica desde o início do processo 

universitário, como reforça o Mediador.  

os alunos que estão entrando no curso, seja ele qual for... ele já vai ter 

contato com temas, contato com discussão e ter contato com os 

professores que trabalham esse tema” (Mediador). 

Os universitários dos diversos cursos e períodos participaram, no período da pesquisa, 

em diversos encontros, e na sua maioria, retornavam na Roda, demostrando interesse por este 

espaço e debate, como apresentado no gráfico 3 

 

Figura 4: Relação entre a participação e o interesse pelo espaço de debate.  

Fonte: Pequisa. 

 

Observa-se que há uma predominância em relação à opinião dos discentes que acham 

que os temas debatidos na roda de debate são muito interessantes. Este dado é confirmado 

pelo índice de retorno dos discentes (80%) na Roda de Debate, com participação de três ou 

mais vezes por semana, ou seja, participa em todas as Rodas desenvolvidas ao longo do mês. 
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O alto índice apresentado sobre a participação dos discentes e sua resposta quanto ao 

seu interesse reforça o espaço de estimulo que este projeto desenvolve, relacionado a temas 

interessantes, espaço de discussão e desenvolvimento critico. Aspectos estes que favorecerá 

sua formação concomitante ao currículo acadêmico. 

Durante o período da pesquisa, levantou-se a percepção dos discentes sobre o que a 

Roda de Debate possibilitou para eles e sobre a importância da Roda de Debate. Entre as 

diversas percepções descritas foram apresentadas, no gráfico 4, a seguir com valores 

percentuais significativos.  

 

 
Figura 5: Percepção dos alunos sobre o que a Roda de Debate possibilita e a sua importância. 

Fonte: Pesquisa. 

 

A partir dos dados estatísticos acima se observou que para os discentes a Roda de 

Debate é relevante e é um espaço que auxilia e ajuda a aumentar o conhecimento. Essa 

referência citada, pode se dar pelo fato da Roda de Debate facilitar o debate aberto com os 

mediadores sobre conteúdos diversos, como um espaço dinâmico, distinto do espaço e 

estrutura das disciplinas desenvolvidas em sua maioria na sala de aula. Este processo é 

corroborado pelo Mediador em relato a seguir quando é questionado se projetos de extensão 

como a Roda de Debate auxiliam no conhecimento do aluno.  

Auxilia... (pausa) auxilia, por que o conhecimento não pode ser monotemático, ele 

não está só na sala de aula, ele está muitas vezes em algo que não cabe na sala de 

aula, que é essa troca menos diretiva, né... o debate tem uma troca de impressões, de 

leituras, de pesquisas, e é muito mais livre. Eu acho que auxilia sim (MEDIADOR). 
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A Roda de Debate pode ter possibilitado aos alunos dúvidas, reflexões, críticas e 

curiosidades por ser tratar de temas que muitas vezes geram polêmicas como, por exemplo, a 

legalização da maconha, onde ocorre diversidade de opiniões, ocorrendo uma circularidade de 

opiniões, reflexões sobre o tema.  

Um dado relevante foi o fato dos alunos acharem que a Roda de Debate completa a 

sua formação acadêmica. Segundo o Mediador não complementa somente a formação 

acadêmica, mas também: 

(...) A formação profissional e qualquer tipo de formação. Eu acho que têm até 

pouco, eu acho que... (pausa) os temas e a própria roda de debate se elas fossem 

mais frequentes, se tivessem outras rodas de debates eu acho que a formação dos 

alunos seriam outra (MEDIADOR).  

  A partir da referência do Mediador sobre este aspecto, pode se perceber a relevância 

desse espaço e a necessidade de projetos de extensão voltados para o cotidiano universitário e 

a inter relação com debate com a rede intersetorial de serviços.  

O fato da maioria dos alunos considerarem que a Roda de Debate contribui para 

formação acadêmica pode está relacionado ao fato de 63% dos discentes acharem que a roda é 

importante e por ser considerada relevante na pratica profissional (34%), isso pode ser 

explicado, por que os temas abordados na Roda são temas que estão ligados aos cursos e suas 

futuras profissões. 

No levantamento sobre a importância da Roda de Debate foi apresentado dois dados 

pouco significativos, como:  

 A roda de debate não contribui para formação acadêmica; 

 E acharam que a Roda é apenas uma atividade de extensão; 

Esses dados levantados pelos discentes mostram- se irrelevantes com baixo índice 

percentual para o estudo e contrapõem a fala do mediador:  

Os projetos de extensão contribuem para a interdisciplinaridade e para a 

transversalidade de temas e dessa maneira contribui para formação acadêmica do 

aluno. Esse tipo de projeto agente um vê um resultado (mediador). 

Nesse sentido, o estudo descreveu aspectos relevantes, dos discentes, e do mediador, 

para a experiência do Projeto de Extensão, como um processo formador concomitante ao 

currículo acadêmico, pois possibilita aprendizagem transversal ao conteúdo acadêmico e 

proximidade com os serviços intersetoriais sobre o tema. 

Os resultados obtidos mostraram a importância da atividade de extensão tanto na 

universidade como na vida acadêmica e profissional dos discentes. 
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CAPITULO 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente pesquisa teve por finalidade descrever a experiência do Projeto de 

Extensão: Roda de Debate: sobre crack, outras drogas e vulnerabilidades associadas, 

desenvolvido na Faculdade de Ceilândia – FCE, da Universidade de Brasília – UnB, 

cadastrado no Decanato de Extensão sob o número 51554/2013, no qual desenvolve um 

espaço construtivo na formação acadêmica dos discentes, tornando-os indivíduos mais críticos 

e preparados profissionalmente. 

Além de possibilitar um pensamento crítico, no espaço da atividade de extensão e dos 

discentes, permitindo que eles vislumbrem na prática de outro profissional, o Mediador, a 

experiência sobre o tema em debate. 

Entre os pilares da universidade (ensino, extensão e pesquisa), a extensão é o pilar 

mais recente e que demanda de muitos estudos. Como desafio básico, o presente estudo 

observou o baixo índice de estudos sobre o tema, comparado aos outros dois pilares 

acadêmicos (pesquisa e ensino). Neste sentido, observa a necessidade de estimulo para 

estudos e divulgação de experiências de extensão. 

Em relação aos dados obtidos na pesquisa, foi possível observar que os alunos do 

primeiro e segundo período tiveram uma participação inferior em comparação aos outros 

períodos – o que provoca uma reflexão sobre a importância da abertura de projetos de 

extensão aos alunos que estão no primeiro ano da universidade, uma vez que a maioria dos 

projetos de extensão tem como requisito para participação que os alunos estejam cursando a 

partir do quarto período; é preciso também fazer uma mobilização com tais alunos, a fim de 

estimulá-los a participar desde os primeiros períodos de projetos de extensão. 

A atividade de extensão possibilita um aprendizado interdisciplinar e prático fora da 

sala de aula – o que faz com que os discentes questionem e interpretem a realidade social das 

políticas e serviços intersetoriais sobre drogas e vulnerabilidades, a partir das experiências dos 

profissionais participantes como mediadores da Roda.  

À medida que o discente, por meio da atividade de extensão, vivencia a realidade da 

comunidade e estabelece contatos com outros profissionais, este constrói uma fundamentação 

prática que em consonância com a construção teórica do cotidiano universitário, possibilitará 

uma formação qualificada ampliação do seu conhecimento. 

Observou- se nos resultados que os alunos de Terapia Ocupacional participaram da 

Roda de Debate de forma significativa. Esse dado levanta reflexões associadas à forma das 
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diversas áreas desenvolvidas pelos cursos, em que o campo da terapia ocupacional esteja mais 

voltado para os processos psicossociais. Neste sentido, se faz relevante desenvolver práticas e 

estimular os alunos de todos os cursos a buscarem por temas transversais que perpassem todas 

as áreas. 

Outro dado importante proporcionado pela pesquisa foi o fato de que os discentes 

consideraram os temas abordados durante a Roda de Debate como algo muito interessante, e a 

participação mais de três vezes ao mês. Reforçando a importância de tal atividade na 

formação acadêmica dos mesmos e uma crítica na necessidade de uma formação mais ampla 

na Universidade.  

A participação dos discentes em projetos de extensão pode significar um ponto de 

partida para uma modificação na sua formação acadêmica e profissional, possibilitando uma 

postura profissional e humanizada voltada para a realidade social dos sujeitos e mais 

humanizada.  

Pode significar também um espaço de socialização e troca de informações, 

configurando-se como um local onde se aprende de forma mais dinâmica do que a sala de 

aula, podendo ser considerada uma forma prazerosa de se aprender. 

É importante reforçar que, teoricamente, observa-se a riqueza do espaço de extensão 

para o aprendizado do aluno. Porém, o que se tem observado, na prática, é que muitos alunos 

não enxergam a extensão como espaço de continuidade de formação, mas sim, como espaço 

de sistematização de créditos. 

Tal fato se confirma com a pesquisa quando da observação da diminuição na 

participação dos alunos durante o estudo. Assim, é possível questionar: por que será que a 

participação dos alunos na Roda de Debate tem diminuido? Será que os mesmos não 

visualizam a Roda de Debate como um espaço que debate um campo de trabalho? 

Neste sentido, é preciso destacar a necessidade de estudos futuros que mostrem, de 

forma mais efetiva, a eficácia e as possibilidades das atividades de extensão na formação 

acadêmica, com o intuito de se conhecer mais e melhor sobre a extensão e seu papel como 

articuladora do ensino e pesquisa, proporcionando sua valorização. Os novos estudos podem 

servir para a reflexão e o engrandecimento do papel das atividades de extensão no meio 

acadêmico. 

Ressalta-se ainda a necessidade de incentivo e estímulo junto aos alunos, professores e 

funcionários da universidade, a realizarem a prática extensionista, o que demanda tempo e 

comprometimento destes com a Academia. 
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Conclui-se, portanto que as atividades de extensão são espaços ricos para o 

desenvolvimento e estímulo do conhecimento; auxiliam e são importantes para formação 

acadêmica dos universitários, permitindo aos alunos reflexão e um debate de forma crítica, 

concretizando uma prática acadêmica fundamental, pois integra várias áreas do conhecimento, 

favorece a interdisciplinaridade e potencializa indivíduos. 
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ANEXO A – Questionário utilizado na Roda de Debate 

 

 
 

Projeto de Extensão: “Roda de Debate – crack, outras drogas e vulnerabilidades associadas” 

 

Data: ________/________/2013. 

Tema: ____________________________________________________________________________________ 

Mediador: ______________________________ Instituição: _________________________________________ 

Idade: ________  Sexo: M (    ) F (    ) 

Curso:  (    ) Enfermagem 

            (    ) Fisioterapia 

            (    ) Farmácia  

            (    ) Saúde Coletiva 

            (    ) Fonoaudiologia 

            (    ) Terapia Ocupacional  Período: __________ 

 

1. É a primeira vez que participa?  

(    ) Não (    ) Sim 

Se não, quantas vezes no mês costuma frequentar? 

(    ) 1 vez (    ) 2 vezes (    ) 3 ou mais 

 

2.  Cite o(s) conteúdo(s) discutido (s) a cada roda de debate.  

(    ) Tipos de droga   (    ) Contextos associados ao uso de droga 

(    ) Rede social   (    ) Contextos sobre adolescência 

(    ) Intervenção   (    ) Internação compulsória 

(    ) Rede de apoio   (    ) Sistema familiar 

(    ) Contextos culturais   (    ) Contextos sociais 

(    ) Contextos jurídicos   (    ) Política pública: _____________________________________ 

(    ) Outros: ________________________________________________________________________________ 

 

3.   Interesse pelo tema. 
(    ) 1  (    ) 2  (    ) 3  (    ) 4  

1 = sem  interesse, 2 = pouco interesse, 3 = interessante, 4 = muito Interessante. 

 

4.  O tema da roda de debate possibilitou:  

(    ) dúvidas  (    ) curiosidade  (    ) reflexão  

(    ) conhecimento (    ) criticas  (    ) complementou formação 

(    ) outros: ________________________________________________________________________________ 

 

5. A roda de debate auxilia na formação. 

(    ) É  importante  e contribuiu para formação acadêmica. 

(    ) É importante mas não influência na minha formação. 

(    ) É de relevância para minha prática profissional. 

(    ) É apenas uma atividade de extensão acadêmica. 

 

6.  O que você conclui sobre o tema discutido na roda de debate.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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8. Sugestão de Tema: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

MARQUE OS ITENS QUE CONCORDA SOBRE O CONTEXTO DE DROGAS E 

VULNERABILIDADES ASSOCIADAS: 

 

O usuário de droga é:  

(    ) Doente (    ) Delinquente (    ) Cidadão (    ) Pessoa que precisa de ajuda. 

(    ) Pessoa que necessita de internação (    ) Problema social 

(    ) As políticas públicas devem ter a preocupação em controlar a oferta de drogas lícitas, e acabar com sua 

existência; 

(    ) O usuário de droga deve responder pelos seus atos e a policia deve combater; 

(    ) O usuário de droga, na sua necessidade de consumo promove ameaças e medo na comunidade;  

(    ) Uma forma de reduzir a procura pelo uso de drogas é através de fatores de proteção; 

(    ) Uma forma de reduzir o consumo de droga é pela comunidade através de sua autonomia; 

(    ) Os atores da comunidade devem enfatizar a auto estima e auto confiança para soluções criativas; 

(    ) A prevenção e intervenção no  abuso  de drogas deve ter como base a repressão, e a imposição de posturas e 

decisões autoritárias;  

(    ) A prevenção e a intervenção do abuso de drogas deve ter por base os fatores de risco e proteção e a rede 

social;  

(    ) O envolvimento com droga é uma doença que afeta exclusivamente o individuo ; 

(    ) O envolvimento com droga é um problema relacional e de mudanças do contexto sócio familiar; 

(    ) O tratamento deve ser realizado em instituição hospitalar com equipe especializada;  

(    ) O tratamento deve ser participativo e contextualizado, considerando recursos comunitários;   

(    ) A facilidade da droga é um problema de saúde pública/social/cultural; 

(    ) O problema de uso de droga está relacionado a uma pessoa, um produto e o contexto. 
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ANEXO B – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética e Pesquisa 
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APÊNDICE A – Entrevista Semiestruturada 

 

 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA /FACULDADE DE CEILÂNDIA 

 

“Roda de debate sobre crack, outras drogas e vulnerabilidades associadas” 

 

Entrevista Semiestruturada 

 

Data: ______/__________/___________ 

Nome: ____________________________________________________________________________________ 

Idade: __________________________  Sexo: M (    )   F (     ) 

Profissão: __________________________________________________________________________________ 

Tema da Roda de Debate: _____________________________________________________________________ 

 

1) Como foi pra você a participação como mediador na roda de debate;  

 

2) Na sua opinião, os temas da roda de debate auxiliam na formação continuada dos universitários;   

 

3) Qual a sua opinião sobre os projetos de extensão com atividades de formação, com a utilização de temas 

transversais ao cotidiano da educação universitária;  

 

4) Em sua opinião, quais são os benefícios e dificuldades da atividade de extensão como a Roda de Debate. 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA / FACULDADE DE CEILÂNDIA 

CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 

O (a) Senhor (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “Atividade de extensão 

como processo de formação acadêmica: um relato de experiência” sob a responsabilidade da pesquisadora 

Anne Karoliny Rodrigues de Paula orientada pela professora Nazareth Malcher. 

O objetivo desta pesquisa é descrever e analisar a experiência de formação permanente na comunidade 

acadêmica a partir da vivência no projeto de extensão “Roda de debate sobre crack, outras drogas e 

vulnerabilidades associadas”. 

O (a) senhor (a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da pesquisa e lhe 

asseguramos que seu nome não aparecerá sendo mantido o mais rigoroso sigilo através da omissão total de 

quaisquer informações que permitam identificá-lo (a). 

A sua participação será através de uma entrevista semiestruturada, onde o conteúdo colhido será 

gravado, transcrito e analisado qualitativamente, na data a combinar e com um tempo estimado para sua 

realização de 30 á 45 minutos. Não havendo riscos decorrentes de sua participação na pesquisa. Informamos que 

o (a) Senhor (a) pode se recusar a responder qualquer questão que lhe traga constrangimento, podendo desistir de 

participar da pesquisa em qualquer momento, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e 

sem nenhum prejuízo para o (a) senhor (a). Sua participação é voluntária, isto é, não há pagamento por sua 

colaboração. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados na Universidade de Brasília/ Faculdade de Ceilândia 

podendo ser publicados posteriormente. Os dados e materiais utilizados na pesquisa ficarão sob a guarda do 

pesquisador por um período de no mínimo cinco anos, após isso serão destruídos ou mantidos na instituição. 

Se o (a) Senhor (a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor, telefone para: Nazareth 

Malcher, orientadora responsável pela pesquisa, através do telefone: (61) 31078419, ou pelo e-mail 

malchersilva@unb.br. 

Este projeto foi Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde da 

Universidade de Brasília. As dúvidas com relação à assinatura do TCLE ou os direitos do sujeito da pesquisa 

podem ser obtidos através do telefone: (61) 3107-1947 ou do e-mail cepfs@unb.br.  Este documento foi 

elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador responsável e a outra com o sujeito da pesquisa. 

 

Brasília, ___ de __________de _________ 

 

__________________________________         ________________________________         

________________________________              _______________________________ 

                       Nome / assinatura    Nome / assinatura 

                                          Participante            Pesquisador Responsável 

 

 

mailto:malchersilva@unb.br

