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1. INTRODUÇÃO 
 

Nos dias 12 a 16 de fevereiro de 2018 ocorreu o 11º Congreso Internacional de               
Educación Superior - Universidad 2018, em Havana - Cuba. O grupo PET Políticas Públicas              
(PETPP) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) submeteu três artigos para            
apresentação neste congresso, sendo todos os três aprovados. Este trabalho tem por objetivo             
relatar o processo de desenvolvimento dos trabalhos, bem como a experiência de            
apresentá-los em um evento acadêmico internacional, tendo em vista a importância da            
realização de pesquisa acadêmica por estudantes de graduação. 

Elaborar pesquisa sobre o Ensino Superior no Brasil é um passo inicial para a sua               
modernização, a qual é um dos objetivos a serem atingidos pelos grupos do Programa de               
Educação Tutorial, bem como estimular o pensamento crítico em relação à função social da              
educação superior (BRASIL, 2010). 

Ainda, segundo BRASIL (2010), petianos e petianas devem elaborar suas atividades de            
forma que promovam a diversidade na Instituição de Ensino Superior. 

Tendo em vista os objetivos do PET, bem como o fato de ser a educação pública                
também uma política pública, os trabalhos elaborados e apresentados pelos petianos e petianas             
do PETPP foram: “A Extensão Universitária Voltada ao Público LGBT+ nas Universidades            
Federais do Paraná”; “Fim de linha para educação superior brasileira? Reflexões sobre teto             
dos gastos públicos e assistência estudantil”; e “Os Saberes Populares Como Tema            
Transversal às Estruturas Curriculares e Política Institucional nas Universidades         
Brasileiras”. 

 
2. METODOLOGIA 

 
A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho pode ser dividida em            

dois momentos distintos.  
Em primeiro lugar, considerem-se os trabalhos apresentados no Universidad 2018, que           

serão posteriormente explanados, produzidos a partir de revisão bibliográfica, documental e           
análise estatística. 

Em segundo lugar, a metodologia utilizada para a formulação do presente trabalho,            
que consiste em um relato de experiência, com aporte em revisão bibliográfica. 

 



 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O PET Políticas Públicas definindo-se como grupo multidisciplinar, sobretudo em          
razão da natureza de seu objeto de estudo, exerce atividades que contemplam a tríade ensino,               
pesquisa e extensão dividindo-se em três linhas epistemológicas: “Saúde e Assistência           
Social”, “Educação e Cultura” e “Tecnologia, Desenvolvimento e Meio Ambiente”. Ao           
considerar-se a Educação Superior como temática, é notável seu atravessamento por inúmeras            
áreas do conhecimento, podendo ser analisada sob as mais diversas óticas. Sendo assim, a              
pesquisa a respeito de Políticas Públicas para a Educação Superior se apresenta como um              
campo promissor, farto em abordagens possíveis. Incentivados por essa visão, petianas e            
petianos iniciaram suas pesquisas, diferentes ângulos de investigação sobre um mesmo           
campo. Originam-se, então, de tais pesquisas os três trabalhos submetidos e aprovados para             
apresentação no 11º Congreso Internacional de Educación Superior - Universidad 2018. 

O 11º Congreso Internacional de Educación Superior - “Universidad 2018”, sediado           
em Havana- Cuba, de 12 a 16 de fevereiro teve como tema "La universidad y la agenda 2030                  
para el desarrollo sostenible" (A Universidade e a agenda 2030 para o desenvolvimento             
sustentável). A temática se refere a agenda adotada pela ONU, um plano de ação a favor da                 
erradicação da pobreza, proteção do planeta, fortalecimento da paz e acesso à justiça. (ONU,              
2015). Com esse foco, o “Universidad 2018” reuniu estudantes, professores, diretores e            
autoridades de âmbito educacional, de diversos países, sobretudo da América do Sul, América             
Central e Caribe a fim de, em diversas linhas de pesquisa, compartilhar seus conhecimentos e               
visões sobre o Ensino Universitário. 

O primeiro trabalho que iremos tratar será A Extensão Universitária Voltada ao Público             
LGBT+ nas Universidades Federais do Paraná. O processo de produção do artigo consistiu             
na análise do conteúdo de todos os catálogos anuais de extensão das universidades federais              
localizadas no estado do Paraná (UNILA, UFFS, UFPR, UTFPR), levando em consideração            
os parâmetros de saúde, violência, inclusão e políticas públicas para LGBT+, bem como uma              
intensa pesquisa sobre a história da Extensão no Brasil.  

Isto porque o seu objetivo era de analisar se o público LGBT+, como parte integradora               
da sociedade e que sofre com violência devido a preconceitos, exerce o direito à atenção dada                
pelos projetos citados, visando, também, atestar a importância da Extensão na formação social             
e cidadã, uma vez que esta deve atender à uma demanda da sociedade e, portanto, promover                
ações de equidade para grupos socialmente marginalizados. 

Exposto em forma de pôster no XIV Taller Internacional de Extensión Universitaria, o             
trabalho trouxe a conclusão de que o grupo LGBT+ praticamente não é alvo de projetos e                
ações de extensão nas universidades analisadas, absorvendo em torno de 1% das ofertas. 

Apresentado no formato comunicação oral no “X Taller sobre Financiación de la            
Educación Superior”, o trabalho intitulado “Fim de Linha para Educação Superior           
Brasileira? Reflexões sobre Teto dos Gastos Públicos e Assistência Estudantil” teve por            
objetivo investigar os possíveis efeitos da Emenda Constitucional: 95/2016 “Teto dos Gastos            
Públicos”, aprovada em dezembro de 2016, para as Universidades Públicas Federais. Com            
foco nas políticas sociais que auxiliam o estudante a prover sua manutenção e permanência no               
ambiente acadêmico, nomeadamente o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), a           
investigação buscou compreender se já no ano de 2017 era possível vislumbrar as             



 
 
consequências da emenda do “Teto de Gastos Públicos” sobre tal investimento.           
Fundamentada em referencial teórico, a pesquisa documental colheu e comparou dados           
orçamentários a respeito de diversos órgãos governamentais podendo assim tecer algumas           
considerações. Dentre os apontamentos feitos pelo estudo, está a conclusão de que como a              
receita utilizada pelo Ministério da Educação para investimentos no PNAES não tem uma             
origem única, isto é, como é derivada da união de recursos de diversos Ministérios, os quais já                 
haviam tido suas verbas readequadas no ano de 2017 de acordo com a Emenda, houve sim                
interferência perceptível já neste ano. Em relação à permanência na Universidade, a emenda             
do “Teto de Gastos Públicos” ocasiona uma maior desigualdade social e uma piora na              
qualidade de vida dos brasileiros com maior vulnerabilidade econômica. 

O trabalho “Os Saberes Populares Como Tema Transversal às Estruturas          
Curriculares e Política Institucional nas Universidades Brasileiras”, foi apresentado como          
pôster no taller “La Educación Superior y sus Perspectivas”. Em uma rica pesquisa a respeito               
dos chamados mestres e mestras dos saberes populares, conhecimentos passados de geração            
para geração, baseados em experimentação e obtidos por meio de um aprendizado informal, e              
sua valorização em relação aos conhecimentos científicos veiculados tradicionalmente na          
educação universitária formal. Esse estudo obteve como conclusão a afirmação de que a             
criação de possibilidades de materialização dos saberes populares como tema transversal às            
estruturas curriculares ou como política institucional nas universidades do país se faria            
significativo para a concretização da presença desses saberes e de seus representantes no             
mesmo plano de importância e reconhecimento que o saber científico conquistou. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Haja vista o prestígio internacional do 11no. Congreso Internacional de Educación           

Superior “Universidad 2018”, bem como a relevância dos temas tratados nos artigos,            
podemos inferir que esta foi uma experiência única e de extrema importância na formação              
acadêmica dos petianos e petianas envolvidos na produção de tais trabalhos. 

Ademais, a imersão na cultura de Cuba, bem como a observação na prática de um               
sistema político e econômico diferenciados do Brasil, trouxe a 

 
 
 
 
 

os petianos e petianas uma vivência excepcional. Com isto, estimulou-se a ampliação do             
conhecimento de mundo, um saber muito além do que experiência puramente acadêmica pode             
proporcionar. 

Porém, a falta de graduandos produzindo e apresentando artigos de qualidade no            
Congresso em questão representa um lapso na Academia brasileira. Tendo isso em vista, a              
graduação aparenta focar-se no Ensino, em detrimento à Pesquisa e à Extensão, que             
configuram maior presença nos graus após a graduação. Considerando-se que a           
indissociabilidade do Ensino, Pesquisa e Extensão deve ser explorada em todos os momentos             
da vida acadêmica e não apenas no âmbito dos grupos PET, as Universidades devem fomentar               



 
 
tanto a produção científica, quanto a conexão dialógica com a sociedade em que estão              
inseridas. 

Por conta disso, e observando também as temáticas abordadas nos artigos produzidos,            
fazer pesquisa tendo por objeto tanto o ensino e, consequentemente, a extensão, é de extrema               
importância para o desenvolvimento dos mecanismos acadêmicos. Tais trabalhos incitam a           
Academia à evoluir em direção à uma educação mais humanitária e inclusiva, além de              
colaborar para a compreensão de sua parcela social e, também, política. 
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