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1. OBJETIVOS

Obje�vo Geral:

Capacitar o aluno a entender o conceito de extensão, a desenvolver material para divulgação de produção cien�fica
na área biomédica de forma prá�ca e organizada e a contribuir para a formação de uma sociedade mais crí�ca e
consciente por meio de uma ação extensionista de comunicação.

Obje�vos Específicos: 

 - Compreender a função e responsabilidade social da Universidade Pública e par�cularmente da Extensão
Universitária;

 - Discu�r o significado da Extensão Universitária em uma perspec�va ar�culadora com o Ensino e a Pesquisa, assim
como suas implicações no processo de formação acadêmico-profissional e de transformação social;

 - Elaborar e desenvolver a�vidades e projetos de Extensão Universitária numa abordagem mul� e interdisciplinar;

 - Divulgar o conhecimento cien�fico produzido às comunidades externas em geral e grupos sociais;

- Respeitar às diferenças bem como à diversidade de saberes cons�tuídos nos diferentes contextos sociais em que a
Universidade se fizer presente.

2. EMENTA

Perspec�va histórica da universidade pública e à extensão universitária e sua representação acadêmica e
social. Diretrizes para as ações e �pologia da extensão. Concepções, a legislação e as tendências da extensão
universitária. Desenvolvimento de conteúdo cien�fico para o formato impresso e de mídias digitais, ar�culando com
a realização de seminários para divulgação cien�fica em escolas. 

3. PROGRAMA

1. História da Universidade Brasileira: Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária.

2. Concepções e Tendências da Extensão Universitária: Interação dialógica, Interdisciplinaridade e
Interprofissionalidade, Indissociabilidade ensino–pesquisa–extensão e e �pologia das ações de extensão.

3. Legislação da Extensão Universitária.

4. Ciência, tecnologia e suas implicações na sociedade atual.

5. Divulgação cien�fica impressa e em mídias digitais.

6. A prá�ca da comunicação pública da ciência.

7. Divulgação cien�fica ins�tucional em redes sociais.

8. Elaboração de conteúdo escrito e audiovisual para divulgação cien�fica.



9. Apresentação de palestras de divulgação cien�fica e interação com público de escolas do ensino fundamental e
médio da cidade de Uberlândia.
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