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A partir da década de 80 a Extensão Universitária passou a ser considerada como “processo
educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a
relação transformadora entre Universidade e sociedade” (Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão
das Universidades Públicas Brasileira, 1987). Dessa forma, sua função básica é produzir e socializar
conhecimentos, tendo como objetivo intervir na realidade, possibilitando ações coletivas que envolvam
a Universidade e a comunidade em que está inserida.
Na Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), a Extensão Universitária tem efetivado sua
prática por meio de ações que envolvem programas, projetos, cursos e eventos. Com o intuito de
institucionalizar as ações, a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (PROEXAE) implantou no
ano de 2008 o Programa Institucional de Bolsa de Extensão - PIBEX (Resolução nº 757/2006CEPE/UEMA) com o objetivo de incentivar a participação de alunos da instituição em programas e
projetos de extensão, como forma de contribuir para a sua formação acadêmica e profissional. Na
vigência entre os anos de 2010-2011 foram ofertadas 100 bolsas de extensão PIBEX, em 2011-2012
com 100 bolsas, 2012-2013 com 150 bolsas, 2013-2014 com 122 bolsas, 2014-2015 com 150 bolsas,
2015-2016 com 180 bolsas, 2016-2017 com 240 bolsas, 2017-2018 com 230 bolsas, 2018-2019 com
250 bolsas e 2019-2020 com 250. Os projetos vigentes estão sendo executados em 10 centros da
Universidade Estadual do Maranhão, distribuídos em 10 municípios.
O Programa Institucional para o desenvolvimento na Primeira Infância-ACOLHER foi
criado com o objetivo de apoiar projetos de extensão universitária voltados às ações para o
desenvolvimento integral de crianças na primeira infância, que compreende o período da gestação até
aos seis anos de idade da criança. Esta é uma fase decisiva na formação das crianças, adolescentes e
adultos saudáveis, visto que o cuidado dessa fase é fator chave reconhecido na erradicação da pobreza
e das iniquidades.
O Programa Extensão para Todos de fluxo contínuo é um projeto direcionado para
professores substitutos da Universidade Estadual do Maranhão. O prazo de execução dos projetos do
referido programa é de quatro meses, com o objetivo de criar espaços para o desenvolvimento de ações
extensionistas de natureza interdisciplinar.
O Programa Extensão Universitária Voluntária tem o objetivo de incentivar a participação
do professor efetivo, substituto, seletivado, contratado, tutor do ensino a distância, técnico
administrativo, bolsista de Programas como Fixação de Doutor, DCR, PNPD, Pesquisador Sênior e
discentes nas atividades de extensão universitária da UEMA. O Programa abrange também aqueles
projetos que não foram aprovados com bolsa nos Programas Acolher e Pibex, e que queiram envolver
alunos, sem pagamento de bolsa, em projetos de extensão.
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Os referidos Programas finalizaram-se com o evento promovido pela PROEXAE/UEMA,
denominado Jornada de Extensão Universitária (JOEX), nos dias 08 a 11 de dezembro de 2020, na sua
13ª edição, com a temática “Rompendo fronteiras entre o conhecimento científico e as novas
tecnologias de informação e comunicação”.
A 13ª JOEX surge como ação afirmativa de que a extensão é o mecanismo por meio do qual
se estabelece a inter relação da Universidade com os outros setores da sociedade, com vistas a uma
atuação transformadora, voltada para os interesses e necessidades da maioria da população e
propiciadora do desenvolvimento social e regional, permitindo as inclusões sociais, assim como para o
aprimoramento das políticas públicas por meio de um raciocínio dialético, inclusivo, interprofissional e
interdisciplinar em um processo estruturado (ensino-pesquisa-extensão). A expectativa é de que, com
esta ação, a Extensão Universitária contribua para o processo de melhoria contínua do Estado, uma
comunidade de destino, ou de melhoria da polis, a comunidade política. Nesse sentido, a promoção de
impacto e transformação sociais imprime à Extensão Universitária um caráter essencialmente político e
ético.
É importante ter clareza de que não é apenas sobre a sociedade que se almeja produzir impacto
e transformação com a Extensão Universitária, mas a visão da UEMA, enquanto parte da sociedade,
deve também sofrer impacto, ser transformada.
Na última edição, através da Semana Acadêmica da UEMA, evento que compreendeu o XXXI
Seminário de Iniciação Científica – SEMIC e a 13ª Jornada de Extensão Universitária – JOEX, foram
apresentados 298 trabalhos em comunicação oral, sendo 240 do programa PIBEX, 29 do ACOLHER,
19 do Programa Extensão para Todos e 10 do Programa Extensão Universitária Voluntária.
A Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (PROEXAE) também busca aproximar
cronologicamente dois tradicionais eventos da instituição, SEMIC e JOEX, com o propósito de
compartilhar experiências e resultados de atividades docentes e discentes, unidas pelo objetivo comum
de construção de uma educação capaz de intervir na sociedade em que está inserida.

