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1 INTRODUÇÃO 

Neste resumo, apresentaremos breves considerações sobre o objeto de pesquisa a ser 

desenvolvido pela pesquisadora em questão como Regime de Tempo Integral e Dedicação 

Exclusiva (TIDE) na Universidade Estadual do Paraná, UNESPAR Campus Paranavaí.  

Pretende-se investigar o papel da extensão universitária na defesa dos direitos da infância 

e da juventude. A pesquisa parte da realidade vivenciada pelo projeto de extensão do 

Programa Universidade sem Fronteiras, Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da 

Infância e da Juventude (NEDDIJ) desenvolvido nas Instituições de Ensino Superior (IES) 

do Estado do Paraná em parceria com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior (SETI).  

Atualmente há dez projetos desta natureza em atividade no Estado, sendo eles: 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), nos Campus de Francisco 

Beltrão, Foz do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon; Universidade Estadual do Centro-

Oeste (UNICENTRO), nos Campus de Guarapuava e Irati; Universidade Estadual do Norte 

do Paraná (UENP) em Jacarezinho; Universidade Estadual de Londrina (UEL); 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Universidade Estadual de Maringá (UEM) 

e na Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) no campus Paranavaí. 

Para tanto, utilizaremos método dialético, pesquisa qualitativa, abordagem explicativa e 

procedimentos metodológicos inerentes a revisão bibliográfica, documental e pesquisa de 

campo, a partir de levantamento de categorias. Será feito observação in loco e entrevista 

semiestruturada com a coordenação dos 10 NEDDIJ existentes até então. 

Nossos questionamentos partem de inquietações de cunho conceitual, estrutural e 

operacional sobre a defesa dos direitos de crianças e adolescentes no formato de extensão 

das Instituições do Ensino Superior no Estado Paraná, tendo em vista as investidas 

neoliberais no âmbito universitário.  

Lembrando que investigaremos o papel da extensão, sem desassociá-la do ensino e da 

pesquisa, partindo ainda da concepção de Meszáros (2008), “a educação para além do 
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capital”, isto é, uma universidade pública, gratuita, universal, laica, autônoma e de 

qualidade. 

A universidade que se deseja analisar é àquela que se expressa como uma instituição 

social, e não como uma organização social, superando assim o que Chauí (2001) denomina 

de “universidade operacional”. No entanto, para situar a universidade no contexto atual, 

marcado pela herança do capitalismo neoliberal, é necessário entender, que essa instituição 

[...] “realiza e exprime de modo determinado a sociedade de que é e faz parte. Não é uma 

realidade separada e sim uma expressão historicamente determinada de uma sociedade 

determinada” (CHAUÍ, 2001, p. 35).  

2 O NEDDIJ EM PAUTA 

Na contemporaneidade, constatamos que os direitos de crianças e adolescentes ganham 

cada vez mais espaço de debate na sociedade considerando a latente onda individualista, 

reacionária e conservadora dos tempos atuais que insistem em desqualificar e desconstruir 

a legitimidade das conquistas sociais na área infanto-juvenil, na perspectiva dos direitos 

humanos.  

A Lei nº 8.069 promulgada em 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e Adolescente 

(ECA), é fruto de um processo democrático, constitui-se em um importante instrumento 

jurídico no resgate da cidadania das crianças e adolescentes, concebendo-as como 

sujeitos detentores de direitos, pessoas em condição peculiar de desenvolvimento com 

prioridade absoluta, na perspectiva da Doutrina Integral de Proteção, responsabilizando 

família, sociedade civil e Estado. 

O Estado do Paraná apresenta uma particularidade na instituição de políticas públicas 

voltadas ao referido segmento social: o governo estadual investe em projetos de extensão 

desenvolvidos pelas universidades públicas para atender esta demanda social, como é o 

caso do NEDDIJ. O primeiro projeto desta natureza foi implantado em 2006 e desde então 

é um dos equipamentos constitutivos das redes de atendimento das demandas infanto-

juvenis das regiões contempladas. 

Para exemplificar, em aproximadamente três anos, o NEDDIJ da UNESPAR Campus 

Paranavaí por meio de um trabalho interdisciplinar e intersetorial, já atendeu mais de mil 

crianças e/ou adolescentes de famílias em situação de vulnerabilidade residentes nesta 

Comarca e realizou mais de cinco mil procedimentos, dentre eles: organização e/ou 

participação em eventos diversos, reuniões e em grupos de estudos e de pesquisas; 

produções científicas; realização de palestras; consultoria e assessoria a rede; capacitação 

de profissionais; oficinas com famílias; realização de visitas domiciliares e/ou institucionais; 

desenvolvimento de projetos pedagógicos; triagens, atendimentos psicossociais; acordos 
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extrajudiciais; orientação, intervenção e acompanhamento jurídico de crianças, 

adolescentes e seus respectivos responsáveis sobre ações na área cível/família e de ato 

infracional. No último convênio estabelecido para 24 meses, o projeto apresentou uma 

previsão orçamentária de R$ R$ 344.840,00 (RELATÓRIO ANUAL, 2016). 

O NEDDIJ é considerado um dos maiores projetos de extensão na área da infância e da 

juventude, atende uma demanda significativa no território de abrangência, o que demonstra 

sua legitimidade social e a importância do objeto em questão. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O NEDDIJ é um projeto de extensão de extrema importância na defesa dos direitos da 

infância e da juventude no Paraná nestes últimos 10 anos, considerando aspectos 

quantitativos e qualitativos. Todavia, atende uma demanda complexa e abrangente, com 

uma estrutura mínima e precarizada, características provenientes do contexto de 

sucateamento do Ensino Superior no Estado. 

Sabemos que como patrimônio público, a educação superior deve responder as 

necessidades  sociais, na perspectiva da indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão. 

Nesse sentido, Martins (2008) discorre que os processos de ensino e de produção de 

conhecimentos possibilitam a interferência direta e indiretamente sobre a  realidade  social  

a  partir  de  necessidades  nela  identificadas, numa dinâmica que reconhece a prática 

social como importante critério valorativo do que se produz, sobretudo, em relação aos 

conhecimentos, bens  e  serviços. Todavia, como esse processo tem se dado na prática? 
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