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Campinas, 01 de Junho de 2022 

 

Proposta de programa para a Coordenação de Extensão da Faculdade de Educação 

Física da Unicamp (FEF) – Gestão 2022-2024 

 

 Por meio deste programa, proponho-me ao cargo de Coordenadora de 

Extensão dessa faculdade, endereçando-me ao senhor diretor da unidade, Professor 

Doutor Odilon José Roble e a toda a comunidade da FEF por ele representada. 

É indiscutível a relevância das ações de extensão da FEF, citada muitas vezes 

como modelo nessa área para outras unidades da Unicamp frente ao seu papel 

fundamental junto à formação do aluno de graduação e pós-graduação, 

desenvolvimento de pesquisas na área e papel social junto à comunidade, sendo o 

objetivo central do presente programa consolidar ainda mais este setor. Desta forma, 

as proposições apresentadas aqui se  pautam no  entendimento  de  que  a  Extensão  

Universitária  é  um  espaço,  por  excelência,  de formação  e  de  produção  de  

conhecimento,  que deve promover a interação com outros segmentos da sociedade 

e a quem deve retornar suas ações, sendo indissociável, portanto, do ensino e da 

pesquisa. 

 Desta forma, a partir do respeito e congruência ao projeto político pedagógico 

desta unidade nas diretrizes das ações da extensão, bem como do respeito às normas 

vigentes, a funcionários docentes e não docentes e a alunos de graduação e pós-

graduação, caso coordenadora de extensão assumo responsabilidade em: 

 

• Representar os interesses da extensão na Congregação da unidade, levando 

sempre como proposta as posições discutidas na Comex; 

• Representar as ações de extensão da FEF no Conselho de Extensão do campus 

(Conex). 



 

Nesse sentido, proponho as seguintes ações para a Extensão da FEF: 

 

• Resguardar   o   caráter   formativo   e   de   construção   do   conhecimento   

da extensão Universitária   

• Reafirmar a extensão universitária da FEF como um  processo  acadêmico 

definido e efetivado em função das exigências da realidade, indispensável na 

formação  de  discentes,  na  qualificação  de  docentes e  de  servidores/as 

técnicos/as 

• Incentivar atividades extensionistas cujo desenvolvimento implique relações 

multi,  inter  e/ou  transdisciplinares 

• Incentivar novos meios e processos de produção, inovação e socialização de 

conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao saber e o 

desenvolvimento cultural,  tecnológico  e  social  das populações  e  sujeitos 

envolvidos na Extensão Universitária da FEF 

• Incrementar ações que  possibilitem  a  produção  e  publicação  de  trabalhos 

acadêmico-científicos em torno da Extensão Universitária;  

• Consolidar a retomada dos projetos de extensão da FEF após o longo período 

de distanciamento social; 

• Buscar por ações que estimulem alunos a participar e se envolver com a 

extensão; 

• Estimular o aprimoramento de discentes, docentes e servidores não docentes; 

• Incentivar a ampliação de oportunidades de cooperação acadêmica através 

das diversas possibilidades de atuação pela extensão – FEF; 

• Dialogar com a Graduação desta unidade sobre a interlocução entre ensino e 

extensão, visando facilitar cada vez mais a curricularização da extensão; 

• Ampliar a divulgação de eventos oferecidos pela FEF -UNICAMP; 

• Gerenciar de modo efetivo e responsável os espaços de uso comum às práticas 

de atividade física por parte da comunidade; 

• Estimular a realização de outras ações de extensão para além do oferecimento 

de práticas esportivas e de atividades físicas, como Cursos de Extensão de 



curta e média duração e eventos, em consonância com os objetivos 

pedagógicos e científicos da unidade; 

• Estimular novos meios de oferecimento de ações de extensão, aproveitando e 

ampliando a experiência obtida durante o ensino remoto emergencial; 

• Ampliar o diálogo com os coordenadores de projetos de extensão, 

monitores/colaboradores, e com todas as representações da unidade e do 

campus de modo a aprimorar constantemente as ações da Codesp; 
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