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A Universidade tem como uma de suas funções acadêmicas a Extensão 

Universitária, a qual enfrenta, ao longo do tempo, dificuldades na construção e na 
compreensão de seu real significado, assim como as ações a ela relacionadas deparam 
com questões de difícil solução.  

A Extensão Universitária, considerada processo educativo, cultural e científico, 
articula-se, indissociavelmente, ao ensino e à pesquisa, levando o conhecimento 
produzido na universidade à comunidade, em nível local, regional, nacional e 
internacional. Ela é o elo entre a universidade e a sociedade, permitindo a construção do 
conhecimento a partir de trocas constantes de saberes sistematizados, pois ao levar 
conhecimentos à comunidade recebe dela informações como retroalimentação, sugerindo 
suas reais necessidades, seus anseios e aspirações, que são sistematizados pela 
Universidade e devolvidos a essas comunidades em diferentes modalidades quer como 
projetos, como eventos, como atividades extensionistas, entre outras.  

Assim, possibilita, nessa troca, aprender com o saber dessas comunidades, 
funcionando como uma via de mão dupla, pois a universidade também aprende com a 
própria comunidade sobre os valores e a cultura existentes, subsidiando inclusive as 
ações de Ensino e de Pesquisa. Dessa forma, a universidade pode planejar e executar as 
atividades e projetos de extensão universitária, respeitando e não violando valores 
culturais. A universidade, através da Extensão Universitária, influencia e é influenciada 
pela comunidade ao possibilitar essa troca de valores com o meio sociocultural. 

E é nesse contexto que o livro intitulado Projetos e atividades de extensão 
universitária de química: compromisso e inclusão social se insere na relação universidade 
e comuniade ao presentear o leitor com uma reflexão séria acerca da trajetória da 
Extensão Universitária no Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” – UNESP, campus de Araraquara, unidade essa que, como sugerem as 
organizadoras do livro, apresentavam pouca vocação para a atividade de Extensão 
Universitária. 

O livro é resultado do I Seminário de Extensão Universitária de Química da 
UNESP, organizado pela docente Olga Maria Mascarenhas Faria de Oliveira, Vice-
Diretora do Instituto de Química, quando da realização do evento, em 2007. As 
discussões vêm ao encontro das preocupações postuladas pelo Instituto de Química, em 
repensar a sua real vocação, inserindo no seu cotidiano as ações extensionistas que 
possibilitam aos discentes, docentes e servidores técnico-administrativos experiências 
extramuros da universidade. 

Ao longo do livro, o leitor poderá compreender a importância dessa ação em 
uma área que, a princípio, poderia sugerir restrições à Extensão Universitária, mas que, 
ao contrário, demonstra a responsabilidade social ao assumir o compromisso com a 
formação de cidadãos. 

Nos diferentes capítulos, os autores relatam as experiências extensionistas em 
diferentes contextos, estimulando os alunos de graduação e de pós-graduação do 
Instituto de Química a se envolverem em ações complementares ao currículo pedagógico. 
Nesse agir, o envolvimento dos docentes e o suporte dos servidores técnico-
administrativos é de fundamental importância para que as ações se concretizem, para que 
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se fortaleça a captação de recursos, para que se mantenham os projetos de Extensão 
Universitária em desenvolvimento, e para que sejam gerados novos saberes nessa área 
tão pouco valorizada como é a Extensão Universitária. 

Desejamos que a obra incentive outros docentes da Universidade a relatar suas 
experiências, valorizando as ações de Extensão Universitária como o eixo articular do 
Ensino, da Pesquisa e da própria Extensão Universitária. 

 
Maria Candida Soares Del Masso 

 


