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Introdução: O tripé formado pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão constitui a
trindade fundamental para qualquer universidade brasileira. Na teoria, essas funções
devem ser tratadas com a mesma equidade e importância. Entretendo, na prática, é
fácil perceber que a pesquisa e o ensino são mais valorizados em detrimento das
atividades de extensão.  No mundo da engenharia, com a intensa preocupação de
produzir conhecimento técnico, a extensão é ainda mais desvalorizada, o que muitas
vezes leva ao mercado profissionais capacitados tecnicamente, porém com pouca
sensibilidade humana para lidar com pessoas. Objetivo: Dessa maneira, esse trabalho
visa debater sobre a importância de atividades extensionistas na formação de
estudantes de engenharia. Procurando expor também como a extensão pode
proporcionar troca de experiências e conhecimentos entre professores, alunos e a
população.   Metodologia: Como estratégia metodológica foi utilizado relatos de
experiências da vivência de estudantes dos quatro cursos de engenharia da
Universidade do Estado de Minas Gerais–Unidade João Monlevade como bolsistas e
voluntários de diversos projetos de extensão nas áreas da educação, meio ambiente,
saúde, cultura, tecnologia e comunicação executados em diversos locais com diferentes
públicos. Foi realizado uma análise dos relatórios finais desses projetos e um estudo
bibliográfico teórico para descrever e argumentar sobre a necessidade de valorizar a
extensão como importante ferramenta para levar o conhecimento produzido pela
pesquisa e ensino ao mais perto possível das aplicações úteis na sociedade. Resultados:
Com a metodologia adotada, foi possível perceber e identificar os benefícios e
contribuições que a participação em atividades de extensão podem trazer para
estudantes de engenharia, principalmente no que tange a formação humanística e social
desses indivíduos. Esse trabalho também reafirmou que por meio da extensão, o meio
universitário da engenharia mantem conexão com diversos setores da sociedade. Sendo
a oportunidade ideal que estudantes e professores possuem para participarem
ativamente do meio social em que estão inseridos, oferecendo à comunidade o
conhecimento e assistência, e dela absorvendo saberes imprescindíveis que não podem
ser adquiridos dentro de sala de aula. Por fim, também foi possível entender que
participar de atividades de extensão, muitas vezes é a oportunidade para um
pesquisador se inserir no ambiente em que ocorre o fenômeno pesquisado, reafirmando
também os benefícios do ensino a pesquisa e a extensão estarem sempre juntas e nos
mesmo patamar. Conclusão: Neste contexto, conclui-se a extensão é essencial para
formação humana de qualquer profissional e que é necessário uma maior promoção
desse tipo de atividade nas universidades brasileiras. Na engenharia, os saberes
“humanos” e sociais são escassas, pois os estudantes são habituados e treinados em
lidar apenas com o conhecimento técnico.
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