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RESUMO 

A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar educativo, cultural, científico 

e político que promove a interação transformadora entre universidade e outros setores da 

sociedade. Tendo em conta que um dos princípios que caracteriza a Extensão 

Universitária são as campanhas orientadoras e assistenciais, o Centro de Estudo para o 

Apoio à Investigação e Extensão (CEAFIE) tem vindo a trabalhar em parceria com 

Associação de Estudantes da UAN desde 2015 nas escolas do ensino médio, com o 

objectivo de informar sobre os cursos de graduação existentes na Universidade Agostinho 

Neto (UAN) e as suas repectivas saídas profissionais. A metodologia usada foi o trabalho 

de campo, com isso resultou na motivação, determinados e precisão dos alunos na escolha 

de um curso. Concluímos a palestra informativa é realmente importante para garantir que 

os alunos recebam informações previas, a quando das inscrições e do curso escolhido 

estando os mesmos conscientes de tudo o que envolve este processo.  
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ABSTRACT 

The University Extension, under the constitutional principle of the indissociability 

between teaching, research and extension, it is an educational, cultural, scientific and 

political interdisciplinary process that promotes transformative interaction between 

universities and other sectors of society. Given that one of the principles that characterizes 

the University Extension are the guiding and assistance campaigns, CEAFIE has been 

working in partnership with the UAN Student Association since 2015 in high schools, 

with the aim of informing about UAN undergraduate courses and their professional 

outlooks. The methodology used was fieldwork, which resulted in students' motivation, 

determination and accuracy in choosing a course. We conclude that the informative 

lecture is really important to ensure that the students receive previous information at the 

time of enrollment and the course chosen, and that they are aware of everything involved 

in this process. 
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