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Tema I: Tema I: 
Universidade, autonomia e Universidade, autonomia e 

financiamento externofinanciamento externo

Os meios da Universidade em projetos Os meios da Universidade em projetos 
com financiamento externocom financiamento externo

  
Edison José Corrêa, UFMG.

edison@ufmg.br
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PRESSUPOSTOSPRESSUPOSTOS

A interação Universidade – Sociedade é A interação Universidade – Sociedade é 
essencial para o cumprimento e essencial para o cumprimento e 
aprimoramento da missão da Universidade.aprimoramento da missão da Universidade.

Essa interação é desejada pela Sociedade,Essa interação é desejada pela Sociedade,
e pela Universidade.e pela Universidade.
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DIRETRIZESDIRETRIZES

• Impacto positivo: relação transformadoraImpacto positivo: relação transformadora

• Interação, e não extensãoInteração, e não extensão

• Interdisciplinaridade: conceitos, métodos, Interdisciplinaridade: conceitos, métodos, 
instrumentos...instrumentos...

• Indissociabilidade ensino – pesquisa - extensãoIndissociabilidade ensino – pesquisa - extensão
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RELAÇÃO CONTEXTUAIS E CONCEITUAISRELAÇÃO CONTEXTUAIS E CONCEITUAIS

• Território, dimensão do(s) problema(s)Território, dimensão do(s) problema(s)

• Problematização: que problema, que alternativas, Problematização: que problema, que alternativas, 
que experiência acumuladaque experiência acumulada

• Organização da sociedade: sistemas públicos, Organização da sociedade: sistemas públicos, 
equipamentos sociais existentes, organizaçõesequipamentos sociais existentes, organizações

• Processos sociais existentes: atuação de Processos sociais existentes: atuação de 
profissionais, processos de trabalho e profissionais, processos de trabalho e 
intervenção bem definidosintervenção bem definidos
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INTERAÇÃO  INSTITUCIONALIZADAINTERAÇÃO  INSTITUCIONALIZADA

• Como relações contratuais: pactuações sociais Como relações contratuais: pactuações sociais 
e acadêmicas.e acadêmicas.

• Programas,Programas,   Projetos, Cursos, Eventos, Projetos, Cursos, Eventos, 
Prestação de ServiçosPrestação de Serviços

• Áreas temáticas e Linhas de extensãoÁreas temáticas e Linhas de extensão
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INSTITUCIONALDESENVOLVIMENTO SOCIAL E INSTITUCIONAL    

• Utilizar melhor os recursos e meios institucionais e Utilizar melhor os recursos e meios institucionais e 
habilitar-se à obtenção de outros recursos habilitar-se à obtenção de outros recursos 
externos.externos.

• Desenvolver a capacidade de planejamento, Desenvolver a capacidade de planejamento, 
deliberação, negociação e pactuação.deliberação, negociação e pactuação.

• Desenvolver capacidade gestora.Desenvolver capacidade gestora.

• Utilizar bem o conhecimento acumulado pela Utilizar bem o conhecimento acumulado pela 
extensão -- conceitual, técnico e operacional --,  extensão -- conceitual, técnico e operacional --,  
aprender com o processo e gerar um novo aprender com o processo e gerar um novo 
conhecimento.conhecimento.
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ORGANIZAÇÃO INTERNA DA UNIVERSIDADEORGANIZAÇÃO INTERNA DA UNIVERSIDADE

• Organização estrutural da extensãoOrganização estrutural da extensão

• Negociação interna de infra-estrutura e Negociação interna de infra-estrutura e 
orçamento para a extensão na Universidade, com orçamento para a extensão na Universidade, com 
maior autonomia das Pró-Reitorias e maior autonomia das Pró-Reitorias e 
Coordenadorias de ExtensãoCoordenadorias de Extensão

• Isonomia entre extensão, ensino e pesquisa para Isonomia entre extensão, ensino e pesquisa para 
programa de bolsas: dimensão dos programas, programa de bolsas: dimensão dos programas, 
valor da bolsa, etc.valor da bolsa, etc.

• Documentação básica sempre atualizadaDocumentação básica sempre atualizada
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ORGANIZAÇÃO E INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E INSTITUCIONALIZAÇÃO DA 
EXTENSÃOEXTENSÃO

• Ação indutora de órgãos coordenadores de Ação indutora de órgãos coordenadores de 
extensão; processos de extensão mais extensão; processos de extensão mais 
abrangentes, em programas aglutinadores, e esses, abrangentes, em programas aglutinadores, e esses, 
em redes internas e externasem redes internas e externas

• Participação significativa, quantitativa e qualitativa, Participação significativa, quantitativa e qualitativa, 
de estudantes no processo da extensão de estudantes no processo da extensão 

• Formação e valorização dos docentes e Formação e valorização dos docentes e 
funcionários participantes dos programas de funcionários participantes dos programas de 
parceriaparceria
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RELAÇÃO COM PARCEIROSRELAÇÃO COM PARCEIROS

• Conhecimento do Conhecimento do modus operandimodus operandi  e  e 
particularidades dos parceiros particularidades dos parceiros 

• Integração da equipe do parceiro em todos as fases Integração da equipe do parceiro em todos as fases 
do projetodo projeto

• Captação de recursos para / pelas / com instituições Captação de recursos para / pelas / com instituições 
não-universidade, não-universidade, 

• Aplicação dos princípios de parceria em todas as Aplicação dos princípios de parceria em todas as 
fases, com apropriação de custos e investimentos fases, com apropriação de custos e investimentos 
de todos os parceiros (contrapartidas)de todos os parceiros (contrapartidas)
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POLÍTICA DE CAPTAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICA DE CAPTAÇÃO E GESTÃO DE 
RECURSOSRECURSOS

• Resolução sobre captação de recursos, Resolução sobre captação de recursos, 
prestação de serviços, assessorias e prestação de serviços, assessorias e 
consultorias; definição de consultorias; definição de over headover head
institucional e taxas de administração de institucional e taxas de administração de 
fundaçõesfundações

• Sistema de Informação e Banco de dados de Sistema de Informação e Banco de dados de 
possibilidades de parceriaspossibilidades de parcerias

• Relação com Fundações de ApoioRelação com Fundações de Apoio
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PARCEIROS POSSÍVEIS:  PARCEIROS POSSÍVEIS:  INTERNACIONALINTERNACIONAL

• Fundações Internacionais, Fundações Internacionais, 

• Agências Internacionais de fomento, Agências Internacionais de fomento, 

• Embaixadas e ConsuladosEmbaixadas e Consulados
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PARCEIROS POSSÍVEIS: PARCEIROS POSSÍVEIS: FEDERAL e ESTADUALFEDERAL e ESTADUAL

• Orçamento:  matriz, fomento a programas e projetos, Orçamento:  matriz, fomento a programas e projetos, 
programa de bolsas...programa de bolsas...

• Sistemas de financiamento institucional a programas Sistemas de financiamento institucional a programas 
e projetos acadêmicos: FINEP. CNPq, CAPES, e projetos acadêmicos: FINEP. CNPq, CAPES, 
Fundações de Apoio à Pesquisa, BNDES...Fundações de Apoio à Pesquisa, BNDES...

• Programas especiais de fomento a projetos: UNA-Programas especiais de fomento a projetos: UNA-
SUS, Sistema Financiar (UFMG, UFV), Pro-Jovem...SUS, Sistema Financiar (UFMG, UFV), Pro-Jovem...

• Outras universidades, em programas multicêntricos, Outras universidades, em programas multicêntricos, 
TVs e Rádios universitárias, Séries e Coleções de TVs e Rádios universitárias, Séries e Coleções de 
Publicação, etcPublicação, etc
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PARCEIROS POSSÍVEIS: PARCEIROS POSSÍVEIS: SETOR de PRODUÇÃO e SETOR de PRODUÇÃO e 
SERVIÇOSSERVIÇOS

• SESI, SENAC, SESC, Federação da SESI, SENAC, SESC, Federação da 
Indústrias, Empresas, Bancos,  Sindicatos, Indústrias, Empresas, Bancos,  Sindicatos, 
etc.etc.

• Grandes empresas ligadas a serviços Grandes empresas ligadas a serviços 
públicos (energia, telefonia, água e esgotos, públicos (energia, telefonia, água e esgotos, 
etc.)etc.)

VII  Seminário Nacional do REUNI



14

PARCEIROS POSSÍVEIS: PARCEIROS POSSÍVEIS: MUNICIPALMUNICIPAL

• Orçamento municipal e de  fundos sociais Orçamento municipal e de  fundos sociais 
aos quais os municípios devem ser aos quais os municípios devem ser 
habilitados (FAS, FNDE, FNS-SUS, PSF, habilitados (FAS, FNDE, FNS-SUS, PSF, 
etc.)etc.)

• Custeio operacional direto (prefeituras) ou Custeio operacional direto (prefeituras) ou 
indiretos (comunidade, empresas locais) : indiretos (comunidade, empresas locais) : 
alimentação, transporte, hospedagem, etc.alimentação, transporte, hospedagem, etc.
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PARCEIROS POSSÍVEIS: PARCEIROS POSSÍVEIS: ORGANIZAÇÕES  DA  ORGANIZAÇÕES  DA  
SOCIEDADE CIVILSOCIEDADE CIVIL

• ONGs, Sindicatos, Igrejas, Fundações, etc.ONGs, Sindicatos, Igrejas, Fundações, etc.

ESPECIAISESPECIAIS

• Contribuição de pessoas físicas e pessoas Contribuição de pessoas físicas e pessoas 
jurídicas (deduções do IR) - Fundo da Criança jurídicas (deduções do IR) - Fundo da Criança 
e do Adolescente (FIA federal, estadual e e do Adolescente (FIA federal, estadual e 
municipal),  Fundo de Cultura (Lei Rouanet) municipal),  Fundo de Cultura (Lei Rouanet) 
Fundo Estadual de Cultura)Fundo Estadual de Cultura)
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Polo Municipal de Apoio à Educação Superior

http://docs.google.com/File?id=ddj69t8h_59crn5khdh_b
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Por  fim, Por  fim, 

RELAÇÕES SOLIDÁRIASRELAÇÕES SOLIDÁRIAS

• Intercâmbio de informações sobre parcerias e  fomento, Intercâmbio de informações sobre parcerias e  fomento, 
solidariamente com outras universidades e instituições.solidariamente com outras universidades e instituições.

• Cooperação na elaboração de propostas Cooperação na elaboração de propostas 

• Sistema de acompanhamento e avaliação ( rede local, regional Sistema de acompanhamento e avaliação ( rede local, regional 
e nacional)e nacional)

• Relação com políticas públicasRelação com políticas públicas
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Obrigado.

Brasília, 23 de julho de 2009

Edison José Corrêa

edison@ufmg.br
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