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Resumo: Os programas de extensão universitária apresentam uma relação estabelecida entre
instituição e sociedade através da aproximação e troca de conhecimentos e experiências entre
professores, alunos e população, proporcionando um confronto da teoria com o mundo real. De
acordo com a legislação, o tripé formado pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão constitui o eixo
fundamental da Universidade brasileira e não pode ser compartimentado. O projeto Fisioterapia
para a Comunidade da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC) é desenvolvido com
atendimentos de fisioterapia ambulatoriais realizados no laboratório de Fisioterapia da UNIPLAC
que conta com um amplo espaço físico e diversos equipamentos, permitindo receber pacientes das
mais diversas áreas de atuação da fisioterapia. Todos os atendimentos são realizados com a
supervisão de um professor fisioterapeuta e acompanhado por estagiários, que podem auxiliar nos
atendimentos dependendo da fase do curso em que estiverem matriculados conforme resolução do
CREFITTO. Em 2012 o projeto Fisioterapia para a Comunidade – UNIPLAC foi aprovado no
Edital de Projetos de Extensão Permanente da Universidade do Planalto Catarinense. Desde a
abertura do projeto em 2012, já passaram pela clínica escola 500 pacientes, sendo realizado mais de
3989 atendimentos. Diante da grande variedade de atendimentos observados, os acadêmicos
despertaram interesse em usar esses casos para realizarem pesquisas e publicarem artigos. Pelo
histórico apresentado, conclui-se que a partir de um projeto de extensão, o curso de Fisioterapia da
UNIPLAC consolida o tripé ensino-pesquisa-extensão.
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Abstract: University Extension Programmes have established a relationship between the institution
and society through the approach and exchange of knowledge and experiences among teachers,
students and population, providing confrontation of theory with the real world. According to the
legislation, the tripod graduate education hair, research and extension for constitutes the
fundamental axis of the Brazilian University and cannot be compartmentalized. The project
Physical Therapy For Community Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC) is developed
with outpatient physical therapy care done not Physiotherapy Laboratory UNIPLAC counting with
broad physical space and miscellaneous equipment, allowing receive pacientes of several
pysiotherapy practice areas . All of the treatments are done with the supervisory professor of
physical therapist and accompanied by trainees, may assist in attendance depending on the stage of
the course are enrolled in as resolution to CREFITTO. In 2012 the project Physical Therapy For
Community - UNIPLAC was approved in Edital Permanent Extension Projects in Universidade do
Planalto Catarinense . Since the opening of the project in 2012, they have gone through the school
clinic 500 pacientes, being more executed than 3989 attendance. Given the great variety of observed
consultations, the academic aroused interest in cases use processes to conduct research and publish
articles. Submitted by history, it is clear that from extension project, the course of Physiotherapy of
UNIPLAC consolidates the tripod teaching-research-extension.

Key words: Teaching, Research, Extension, University.
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previamente
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de satisfação dos pacientes que foram
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mais
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seres

especializados para o ensino e a pesquisa,

comprometidos com a intervenção social

salas de aulas com móveis inadequados e

(MOITA e DE ANDRADE, 2009).

sistema de ventilação precário. Desta forma, o

pesquisadores,

Em
acontecer

2015,

três

o

vezes

críticos

projeto
na

e

voltou

semana,

a

pois

atualizado

e

de

laboratórios

projeto de extensão se mostrou eficiente na
diminuição

deste

índice

desistência,

iniciavam, pela primeira vez, os estágios

proporcionando

obrigatórios no laboratório de Fisioterapia

ensino e pesquisa e, principalmente, por

pelos alunos do ultimo ano do curso (quinto

permitir

ano).

profissional.
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estrutura

de

proximidade

adequada

com

a

para

realidade

A extensão como função acadêmica

extensão, havendo um intercâmbio entre os

da universidade não se resume apenas na

estudantes, professores e a comunidade,

interação ensino e pesquisa, mas implica na

resultando na troca de experiências para a

formação do aluno, do professor e da

ampliação do conhecimento, crescimento e

sociedade (JEZINE, 2004). A formação do

amadurecimento pessoal e profissional.

aluno vai além da aquisição de conhecimentos
técnico-científicos,

até

porque

esses

A extensão complementa a formação

se

acadêmica, unindo as atividades de ensino e

esvaziam quando não integrados à realidade

pesquisa com a aplicação prática. Formando,

(SILVA e VASCONCELOS, 2006).

desta forma, um ciclo onde a pesquisa produz

Vale ressaltar que durante os quatro

novos conhecimentos, os quais são difundidos

anos de existência relatados, o projeto sempre

pelo ensino e pela extensão, de maneira que

foi reenviado à editais de projeto de extensão,

as três atividades tornam-se complementares e

para poder continuar existindo, e sempre foi

dependentes, atuando de forma sistêmica

aprovado (editais nº 044/2012, nº044/2013,

(ARRAIS, 2009; DOS SANTOS, 2010).

nº050/2014, nº042/2015).
No ano de 2016 o projeto está em
andamento,

vezes

na

Pelo histórico apresentado, conclui-

de

três

se que a partir de um projeto de extensão, o

professores supervisores e quatorze alunos

curso de fisioterapia da UNIPLAC consolida

voluntários da primeira, quinta e sexta fases

o

do curso. Até o mês de agosto já foram

Universidade. Forma profissionais aptos e

realizados mais de 1.100 atendimentos.

completos para o mercado de trabalho, através

semana,

acontecendo

com

a

três

4 Conclusão

participação

Este projeto de extensão possibilitou
a integração entre a tríade ensino-pesquisa-

tripé

ensino-pesquisa-extensão

na

de teoria, prática e publicações, além de um
importante engajamento social.
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