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Refletir sobre a importância da extensão universitária como uma das dimensões 
acadêmicas que têm como premissa a aproximação da universidade com a sociedade é funda-
mental no contexto contemporâneo. Este trabalho versa inicialmente sobre as principais con-
tribuições do FORPROEX (Fórum Nacional de Pró-Reitores/as de Extensão das Instituições 
públicas de Educação Superior Brasileira) como organização que discute, propõe e acompanha 
a implementação da Política Nacional de Extensão construída por esse coletivo.  A partir das 
diretrizes definidas nessa política, a saber: Interação Dialógica, Interdisciplinaridade, Inter-
profissionalidade, Indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, Impacto na 
Formação do Estudante e Impacto e Transformação Social, busca-se compreender como tem se 
dado de forma efetiva a comunicação das IES (Instituições de Educação Superior) com a socie-
dade. Apresentamos o panorama atual das IES no atendimento à base legal vigente, consideran-
do para tal a Resolução do Conselho Nacional de Educação — CNE N.07 de 18/12/2018, que 
trata das Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Tal medida orienta a in-
clusão da extensão nos currículos dos cursos de graduação e pós-graduação e sugere o desen-
volvimento de programas, projetos, cursos e prestação de serviços que fortaleçam o diálogo en-
tre a universidade e sociedade. Acreditamos que tal processo, aqui denominado de creditação, 
incide de forma positiva tanto no processo formativo dos estudantes quanto nas trocas de 
conhecimentos com as comunidades que se engajam nas ações extensionistas. Conclui-se com a 
perspectiva da emancipação e transformação da realidade sociopolítica, econômica e educacion-
al brasileira, via Extensão comprometida e já em desenvolvimento nas 145 instituições públicas 
que compõem o FORPROEX. 
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