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RESUMO 

 

 

O estudo tem como foco a avaliação dos projetos de extensão do Colégio Pedro II, e tem como 

objetivo geral propor indicadores sociais e institucionais para avaliação dos projetos de 

extensão do Colégio Pedro II. Para atingir o objetivo desse estudo, foi utilizado como método 

de pesquisa o estudo de caso, com a finalidade de realizar um estudo aprofundado a respeito da 

questão central da pesquisa. Trata-se de uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, 

com utilização de entrevista semiestruturada contendo um roteiro de perguntas abertas e 

fechadas, como técnica de coleta de dados, a observação direta, a pesquisa documental e a 

pesquisa bibliográfica. Os instrumentos de pesquisa (roteiro de perguntas) foram categorizados 

por classe de respondentes, sendo o primeiro grupo composto pela Pró-Reitora de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura e a Diretora de Extensão, o segundo grupo, um 

servidor lotado em funções administrativas na Diretoria de Extensão, o terceiro grupo composto 

por quatro professores extensionistas e, o quarto e último grupo, composto por três alunos 

envolvidos nas ações de extensão. Para a análise dos dados, foram utilizadas a triangulação e 

interpretação dos dados entre as respostas dos respondentes, a revisão de literatura e a análise 

da autora do trabalho. Quanto à avaliação dos projetos de extensão com uso de indicadores de 

desempenho sociais e institucionais, verificou-se a inexistência desses instrumentos na 

instituição, embora tenha sido constatada a necessidade e o seu impacto positivo tanto no 

aspecto social como no institucional para a avaliação dos projetos. 

 

Palavras-Chave: Extensão Universitária, Educação, Projetos, Indicadores de Desempenho, 

Avaliação. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The study focuses on the evaluation of extension projects of the Pedro II College, and its general 

objective is to propose social and institutional indicators for the evaluation of extension projects 

of the Pedro II College. To reach the objective of this study, the case study was used as a 

research method, with the purpose of carrying out an in - depth study on the central question of 

the research. This is an exploratory research with a qualitative approach, using a semi-structured 

interview containing a script of open and closed questions, such as data collection technique, 

direct observation, documentary research and bibliographic research. The research tools 

(question script) were categorized by respondent class, the first group being composed by the 

Pro-Rector of Postgraduate, Research, Extension and Culture and the Extension Director, the 

second group, a full-function server The third group comprised of four extension teachers, and 

the fourth and last group, composed of three students involved in the extension activities. For 

the data analysis, the triangulation and interpretation of the data between the responses of the 

respondents, the review of the literature and the analysis of the author of the study were used. 

With regard to the evaluation of extension projects using social and institutional performance 

indicators, these instruments were not present at the institution, although the need for and their 

positive impact on both the social and institutional aspects of project evaluation. 

 

Key Words: University Extension, Education, Projects, Performance Indicators, Evaluation. 



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Pesquisa por bases de busca ................................................................................. 22 

Quadro 2 - Registros selecionados ......................................................................................... 23 

Quadro 3 - Distribuição de registro por veículo de publicação.............................................. 23 

Quadro 4 - Distribuição de registro por autores ..................................................................... 24 

Quadro 5 - Núcleo de partida para a pesquisa bibliográfica. ................................................. 30 

Quadro 6 – Marcos histórico do desenvolvimento da Extensão Universitária no Brasil 

(1914 a 1996)............................................................................................................................35 

Quadro 7 - Resultados institucionais das ações de extensão...................................................45 

Quadro 8 - Resultados sociais das ações de extensão..............................................................46 

Quadro 9 - Requisitos de um indicador ..................................................................................50 

Quadro 10 - Indicadores de desempenho das instituições federais de ensino superior proposto 

pelo TCU...................................................................................................................................56 

Quadro 11 - Indicadores por dimensão e categoria na gestão por resultados..........................59 

Quadro 12 - Níveis de alcance e indicadores na gestão por resultados na extensão 

universitária...............................................................................................................................61 

Quadro 13 - Indicadores para as dimensões da extensão tecnológica.....................................62 

Quadro 14 - Indicadores sociais e institucionais selecionados................................................64 

Quadro 15 - Associação do tipo de pesquisa, participantes, instrumentos de coleta e técnica 

de análise de dados....................................................................................................................73 

Quadro 16 - Perfil da amostra..................................................................................................74 

Quadro 17 – Ações de extensão desenvolvidas.......................................................................80 

Quadro 18 – Distribuição de perguntas dos questionários......................................................81 

Quadro 19 – Formalização das ações de extensão..................................................................82 

Quadro 20 - Questões importantes para elaboração dos projetos de extensão........................82 

Quadro 21 – Questões contempladas nos projetos de extensão..............................................83 

Quadro 22 – Formas de avaliação dos projetos de extensão...................................................83 

Quadro 23 – Indivíduos envolvidos com a avaliação dos projetos de extensão......................84 

Quadro 24 – Avaliação de aspectos dos projetos de extensão.................................................84 

Quadro 25 – Indicadores sociais e institucionais.....................................................................86 

Quadro 26 – Formalização dos projetos de extensão..............................................................88 

Quadro 27 - Questões importantes para elaboração dos projetos de extensão........................89 



 

 

Quadro 28 – Questões contempladas nos projetos de extensão..............................................89 

Quadro 29 – Formas de avaliação dos projetos de extensão...................................................90 

Quadro 30 – Indivíduos envolvidos com a avaliação dos projetos de extensão......................90 

Quadro 31 – Avaliação de aspectos dos projetos de extensão.................................................91 

Quadro 32 – Indicadores sociais e institucionais.....................................................................92 

Quadro 33 – Obstáculos existentes para desenvolver ações de extensão................................94 

Quadro 34 – Formalização dos projetos de extensão..............................................................95 

Quadro 35 – Formas de avaliação dos projetos de extensão...................................................96 

Quadro 36 – Questões sobre projetos de extensão..................................................................97 

Quadro 37 – Indicadores sociais e institucionais.....................................................................99 

Quadro 38 – Oportunidade de avaliar o projeto....................................................................102 

Quadro 39 – Importância do processo de avaliação para o projeto.......................................102 

Quadro 40 – Fatores que devem ser avaliados em um projeto de extensão..........................103 

Quadro 41 – Indicadores sociais e institucionais...................................................................104 

Quadro 42 – Formalização das ações de extensão.................................................................108 

Quadro 43 – Formas de avaliação dos projetos de extensão.................................................110 

Quadro 44 – Indivíduos envolvidos com a avaliação dos projetos de extensão....................111 

Quadro 45 - Comparativo das pontuações dos indicadores por entrevistado........................112 

Quadro 46 – Questões importantes para a elaboração dos projetos de extensão...................116 

Quadro 47 – Questões contempladas nos projetos de extensão............................................117 

Quadro 48 – Demonstrativo das pontuações por indicador...................................................118 

Quadro 49 – Dimensões da Política Nacional de Extensão...................................................121 

Quadro 50 – Formalização dos projetos de extensão............................................................123 

Quadro 51 – Dimensões da Política Nacional de Extensão...................................................126 

Quadro 52 - Demonstrativo das pontuações por indicador...................................................128 

Quadro 53 – Demonstrativo da satisfação dos discentes pela participação nos projetos......130 

Quadro 54 – Grau de importância das dimensões da Política Nacional de Extensão...........130 

Quadro 55 – Demonstrativo das pontuações por indicadores...............................................131 

Quadro 56 – Comparativo entre as pontuações dos entrevistados........................................134 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Estrutura Organizacional do Colégio Pedro II........... ........................................... 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

BDTD Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CPII Colégio Pedro II 

CRUB Conselho dos Reitores das Universidades Brasileiras 

CRUTAC Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária 

DN Decisão Normativa 

EPCT Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

FORPROEX Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação 

Superior Brasileiras  

FORPROEXT Fórum de Extensão da Rede de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica 

FUB Fundação Universidade de Brasília 

GEPG Grau de Envolvimento com Pós-Graduação 

GPE Grau de Participação Estudantil 

HU Hospital Universitário 

IBICT Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia  

IES Instituição de Ensino Superior  

IFES Institutos Federais de Ensino Superior  

IFs Institutos Federais no Brasil  

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

IPES Instituições Públicas de Ensino Superior   

IQCD Índice de Qualificação do Corpo Docente 

ISI Web ofscience  

LATEC Laboratório de Tecnologia, Gestão de Negócios e Meio Ambiente 

LDB Lei de Diretrizes e Bases 

MEC Ministério da Educação  

OCC Outros Custeios e Capital 

OCDE Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico  

PDI Plano de Desenvolvimento Institucional 

PNE Política Nacional de Extensão  

PPP Projeto Político Pedagógico 



 

 

ProExt Programa de Extensão Universitária  

PROPGPEC Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 

SESu Secretaria de Educação Superior 

SINAES Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior  

TCU Tribunal de Contas da União 

TSG Taxa de Sucesso na Graduação 

UFF Universidade Federal Fluminense 

UNE União Nacional dos Estudantes  

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

USP Universidade de São Paulo 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO..................................................................................................

... 

15 

1.1 Contextualização.................................................................................................

... 

15 

1.2 Formulação da situação 

problema....................................................................... 

16 

1.3 Justificativa.........................................................................................................

... 

17 

1.4 Objetivos..............................................................................................................

... 

19 

1.4.

1 

Objetivo 

geral.......................................................................................................... 

19 

1.4.

2 

Objetivos 

específicos............................................................................................... 

19 

1.5 Delimitação..........................................................................................................

... 

20 

1.6 Questões de 

pesquisa............................................................................................. 

20 

1.7 Estrutura do 

trabalho........................................................................................... 

20 

2 REVISÃO 

TEÓRICA.......................................................................................... 

22 

2.1 Bibliometria.........................................................................................................

... 

22 

2.2 Extensão e educação: histórico, conceitos, o papel da extensão e 

resultados... 

33 

2.2.

1 

Histórico da extensão universitária e 

conceitos...................................................... 

33 

2.2.

2 

O papel da extensão proposto pela Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica 

(EPCT)............................................................................ 

38 

 



 

 

2.3 Projetos de extensão: aspectos sociais e 

institucionais....................................... 

40 

2.3.

1 

Resultados institucionais: universidades e institutos 

federais................................. 

43 

2.3.

2 

Resultados sociais: 

comunidades............................................................................ 

45 

2.4 Indicadores para projetos de extensão: sociais e 

institucionais........................ 

46 

2.4.

1 

Indicadores: conceitos, parâmetros, 

construção...................................................... 

46 

2.4.

2 

Indicadores de gestão das Instituições Federais e Ensino (IFES).......................... 52 

2.4.

3 

Indicadores para extensão universitária................................................................ 57 

2.4.

4 

Indicadores para ações de extensão da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica 

(EPCT)............................................................................ 

62 

3 METODOLOGIA...............................................................................................

.. 

66 

3.1 Método.................................................................................................................

... 

66 

3.2 Abordagem da 

pesquisa........................................................................................ 

68 

3.3 Técnica e coleta de 

dados...................................................................................... 

69 

3.4 Técnica e análise de 

dados.................................................................................... 

72 

3.5 Amostra...............................................................................................................

.... 

73 

4 RESULTADOS...................................................................................................

. 

76 

4.1 Apresentação do estudo de 

caso........................................................................... 

76 



 

 

4.2 Discussão dos 

Resultados...................................................................................... 

80 

4.2.

1 

Entrevistados: Pró-Reitora e Diretora de Extensão (A/1 e 

A/2).............................. 

81 

4.2.

2 

Entrevistado: Servidor 

(B/1).................................................................................... 

88 

4.2.

3 

Entrevistados: Professores extensionistas do CP II (C/1,C/2,C/3, 

C/4).................. 

94 

4.2.

4 

Entrevistados: Alunos extensionistas do CP II (D/1, D/2, 

D/3).............................. 

10

2 

4.3 Análise de 

Resultados............................................................................................ 

10

7 

4.3.

1 

Análise do Grupo A/1 e 

A/2.................................................................................... 

10

7 

4.3.

2 

Análise do Grupo 

B/1.............................................................................................. 

11

4 

4.3.

3 

Análise do Grupo C/1, C/2, C/3 e 

C/4..................................................................... 

12

0 

4.3.

4 

Análise do Grupo D/1, D/2 e 

D/3............................................................................ 

12

9 

4.3.

5 

Análise comparativa dos indicadores por 

entrevistado........................................... 

13

3 

5 CONCLUSÕES 13

9 

 REFERÊNCIAS..................................................................................................

... 

14

2 

 APÊNDICES.......................................................................................................

... 

15

1 

 APÊNDICE 

A......................................................................................................... 

15

2 

 APÊNDICE 

B........................................................................................................ 

15

8 



 

 

 APÊNDICE 

C......................................................................................................... 

16

4 

 APÊNDICE 

D........................................................................................................ 

16

9 



15 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) (BRASIL, 1996) considera que a qualidade da 

educação superior é a condição básica de credenciamento de uma instituição pelo Ministério de 

Educação. Nesse caso, a qualidade é dimensionada por alguns fatores, especialmente os que 

envolvem o corpo docente, a infraestrutura e a proposta curricular.  

A avaliação processual da instituição ou curso, contudo, leva em conta o movimento 

que ocorre no percurso de formação na sua relação com os resultados obtidos. Nesse sentido, 

de acordo com Cunha (2014), a avaliação institucional não deve ter o sujeito como foco de 

análise e, sim, o trabalho que esses sujeitos estão conseguindo realizar. Trata-se, pois, de um 

ponto de partida que terá repercussões nos indicadores de avaliação. De acordo com a mesma 

autora, para ter uma educação de qualidade, certamente será necessário alcançar um ensino de 

qualidade e uma gestão institucional de qualidade. 

O exame dos objetivos e as finalidades da avaliação, seus princípios e características, 

permite constatar que ela pode constituir-se em estratégia institucional para construir uma 

ligação efetiva com a realidade social, representando o compromisso de contribuir na 

construção de um espaço social mais justo. A avaliação de uma instituição de ensino é um 

processo complexo, mas essencial como instrumento de autoconhecimento e de indicação de 

caminhos orientadores em busca do cumprimento de sua missão social. 

Segundo Arroyo e Rocha (2010), avaliar é uma ação que deve estar constantemente em 

processo de transformação – nunca estará suficiente, terminada – e deve se colocar a busca pela 

continuidade e melhoria daquilo que se avalia, bem como dos próprios processos, 

procedimentos e instrumentos nela utilizados. Uma avaliação sempre tem caráter 

transformador, porque afeta a vida das pessoas envolvidas, produz efeitos sobre elas, devendo 

ser importante instrumento para mover a tomada de decisões diante dos resultados obtidos 

É fundamental que os programas de avaliação de uma instituição educacional evitem 

comparações competitivas que aumentem distorções. A avaliação não é o controle, não é 

somente uma verificação de resultados, não é apenas constatar o que acontece, mas julgar por 

que acontece, com vistas a melhorar o processo acadêmico. 

As questões: O que medir? Por que medir? Como medir? Estão bastantes presentes na 

realidade das instituições. Diante deste cenário, questões presentes no cotidiano das instituições 

ressurgem indagando acerca do objeto da avaliação, o propósito da mesma e as estratégias a 
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serem adotadas para realizá-la. A mensuração dos resultados institucionais consiste em uma 

estratégia essencial, uma vez que apenas por meio de uma avaliação adequada do desempenho 

organizacional se pode atestar o quanto determinada empresa está “se aproximando” ou “se 

afastando” de seus objetivos. Nos resultados sociais, mede-se a contribuição desses, na medida 

em que sua contribuição à comunidade e à sociedade faz parte da sua existência. 

Arroyo e Rocha (2010) complementam inferindo que através do uso de procedimentos 

de avaliação rigorosos e sistemáticos é possível fazer avançar a extensão universitária e 

aprimorá-la. Com esses mecanismos será possível adotar  

  

1.2 Formulação da situação problema 

 

A Diretoria de Extensão do Colégio Pedro II tem atuado na promoção de ações 

extensionistas junto à comunidade externa, e conta com a participação de estudantes nessas 

ações. Através de programas de concessão de bolsas, os discentes desenvolvem projetos cujos 

objetivos são a promoção da cidadania e à inclusão social. Visto por outro ângulo, a prática 

extensionista contribui para a formação discente, sua orientação profissional e o exercício da 

cidadania.  

Em nível nacional, há uma carência já apontada pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão 

das Universidades Públicas (FORPROEX, 2001), com respeito à efetividade do controle e 

avaliação desses projetos de extensão.  Esta defasagem é compreendida, pois mensurar o 

retorno do projeto de extensão para a sociedade é tarefa bastante árdua, principalmente quando 

não há uma sistematização deste procedimento administrativo.  A avaliação de um projeto de 

extensão enfrenta, sobretudo, o desafio de atender os anseios da instituição e da sociedade. 

Nesse sentido, a avaliação vai além do mero controle e fiscalização almejando ser formativa, 

participativa, e ter efetividade social e científica. Além disso, Neiva e Collaço (2006) 

acrescentam que a extensão é uma vertente por meio da qual as instituições de ensino superior 

podem modificar positivamente o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade, também por 

este motivo, há dificuldade de avaliá-la. 

A avaliação é um fenômeno extremamente complexo, podendo ser estruturado em 

vários procedimentos que envolvem relações de poder, estruturas decisórias, tensões, 

julgamentos, escalas de valores, etc; e, normalmente, as avaliações não podem produzir certezas 

ou respostas finais, pois sempre apresentam resultados passíveis de novas avaliações. 
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Sendo assim, o instrumento proposto neste estudo, prevê a análise dos seguintes itens 

dos projetos de extensão: objetivos, beneficiários, resultados, agências financiadoras, 

dificuldades, facilidades, política de gestão, relação universidade-sociedade, avanço do 

conhecimento, responsabilidade social da instituição, inovação tecnológica, capacitação 

técnica, reconhecimento externo, compromisso dos gestores, desenho do projeto, equipe de 

profissionais multidisciplinar, comunicação/interação entre os agentes, recursos educacionais, 

infraestrutura de apoio e avaliação.  

De acordo com a problemática apontada, o que se percebe atualmente é uma dificuldade 

de encontrar instrumentos eficazes para avaliar os resultados das atividades de extensão, sejam 

eles sociais ou institucionais. Um instrumento de avaliação eficiente permite propor ações 

como: a reiteração de um projeto ou ação extensionista, a incorporação das ações de extensão 

à imagem da instituição, a comprovação de que os recursos aplicados foram ou serão bem 

investidos, a viabilização do processo de tomada de decisão para aperfeiçoar o projeto ou ação 

extensionista, dimensionamento do impacto das atividades de extensão no processo formativo 

dos discentes do Colégio Pedro II, o estabelecimento do grau de pertinência, eficiência/eficácia 

e eficiência/rendimento de um projeto, a determinação das razões dos êxitos e fracassos e, 

principalmente, a avaliação das ações de extensão e seus resultados. 

Nesse aspecto, esse trabalho buscou avaliar os projetos de extensão do Colégio Pedro II 

por meio de indicadores de desempenho sociais e institucionais. 

 

1.3 Justificativa 

 

Com o objetivo de elaborar a justificativa do presente estudo, buscou-se compreender o 

estado da arte, por meio de pesquisa no portal de periódicos CAPES. Esperava-se que a pesquisa 

avaliasse o presente estudo e identificasse as principais lacunas. Como fontes, foram utilizados 

periódicos correlacionados à atuação profissional dos administradores, Banco de Teses CAPES 

e do Laboratório de Tecnologia, Gestão de Negócios e Meio Ambiente/LATEC, Relatório de 

Avaliação das Instituições e Relatórios do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior). 

A partir dos anos 1990, organismos internacionais, como a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e instituições públicas adotaram uma concepção de 

qualidade que pode ser avaliada através de sistemas de indicadores.  
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A OCDE desenvolveu e publicou, desde meados da década de 1990, uma série de 

indicadores comparativos, responsáveis por fornecer uma visão sobre o funcionamento dos 

sistemas de ensino e sobre a avaliação dos recursos investidos e seu retorno. A organização 

justifica a necessidade deste tipo de estudo pelos seguintes fatores: a crescente demanda por 

aprendizagem, a necessidade de elevar os níveis de educação em função das novas exigências 

econômicas e sociais, o avanço tecnológico e científico, as inovações resultantes de novos 

investimentos em Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Em abril de 2004, foi promulgada a lei 10.861/2004 que instituiu o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior - SINAES. Em seu artigo 3º, Inciso II,pode-se observar que a 

avaliação da extensão figura como uma das partes da segunda dimensão a ser avaliada pelo 

SINAES. 

 

Art. 3o A avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo identificar 

o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, 

programas, projetos e setores, considerando as diferentes dimensões institucionais, 

dentre elas obrigatoriamente as seguintes: 

(...) 

II – a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas 

formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção 

acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 

III – a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se 

refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico 

e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural; 

IV – a comunicação com a sociedade; 

(...) (BRASIL, 2004, p.1)  

 

A relevância da extensão dentro das instituições de ensino superior pode ser inferida 

pela citação em três dos dez incisos que definem as dimensões da avaliação institucional. 

O melhor sentido da avaliação é que seja utilizada como meio de melhorar os projetos 

existentes, aprimorar o conhecimento sobre sua execução e contribuir para seu planejamento 

futuro, tendo como premissa sua contribuição aos objetivos institucionais. 

Para se conseguir adesões ao processo, é preciso entendê-lo. Assim, espera-se que mais 

do que um processo de aferição de resultados, este trabalho constitua-se em um processo crítico 

de análise das mudanças que ocorrem no âmbito da atividade extensionista no Colégio Pedro II 

e na comunidade, estimulando uma postura mais participativa entre os atores dessas atividades 

e o processo avaliativo.  

Ressalta-se a importância deste trabalho para a própria instituição pesquisada, na 

medida em que se verifica que no seu Plano Estratégico, consta como prioridade o uso de 
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indicadores e avaliação para o aprimoramento da gestão organizacional. A opção pelo tema 

deve-se, também, em função do próprio interesse da pesquisadora, a qual integra o Colégio 

Pedro II há cinco anos, como servidora lotada na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, onde estão vinculados todos os projetos de extensão. Além disso, a 

pesquisadora participou do projeto de extensão em educação à distância que foi avaliado e 

serviu de base para a construção do instrumento de avaliação. 

É nessa perspectiva que se justifica a proposta da presente pesquisa, quando propõe 

avaliar os projetos de extensão por meio de indicadores de desempenho sociais e institucionais, 

no âmbito do Colégio Pedro II, ou seja, buscar mensurar a contribuição oferecida pelas ações 

extensionistas para a produção e transmissão do conhecimento e transformação social. 

Objetiva-se que essa avaliação seja utilizada no sentido de melhorar as ações existentes, 

aprimorar o conhecimento sobre sua execução e contribuir para seu planejamento futuro, tendo 

como premissa sua contribuição com os objetivos institucionais.  

 

1.4 Objetivos 

 

Diante da problemática exposta, formulou-se os objetivos geral e específicos, que visam 

a auxiliar na resolução do problema. 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Esta dissertação tem como objetivo geral propor indicadores de desempenho sociais e 

institucionais para avaliar os projetos de extensão do Colégio Pedro II. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos constituem em: 

 Mapear indicadores aplicáveis a atividades de extensão em textos acadêmicos dedicados 

ao tema e disponíveis nas bases de dados científicas; 

 Identificar os indicadores de desempenho que estão sendo utilizados pela Rede Federal 

EPCT para projetos de extensão; 

 Identificar os indicadores de desempenho que estão sendo utilizados pelo Colégio Pedro 

II para avaliar os resultados sociais e institucionais dos projetos de extensão; 
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 Analisar o impacto dos projetos de extensão do Colégio Pedro II com base em 

indicadores de desempenho sociais e institucionais. 

   

1.5 Delimitação 

 

O contexto desse estudo será a Diretoria de Extensão do Colégio Pedro II, parte 

integrante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura. Pretende-se avaliar 

os resultados das ações de extensão a partir de indicadores encontrados na literatura 

relacionados às questões sociais e institucionais, buscando contribuir para que os projetos 

ganhem centralidade e transformem-se em elos fortes de articulação entre ensino, pesquisa e a 

comunidade.  

 

1.6 Questões de pesquisa 

 

A questão principal desta dissertação é: Como avaliar os projetos de extensão com uso 

de indicadores de desempenho sociais e institucionais em uma escola pública de Educação 

Básica? 

A questão principal remete a indagações secundárias, tais como:  

 Quais indicadores de desempenho estão sendo utilizados para avaliar os projetos de 

extensão na Rede Federal EPCT e no Colégio Pedro II? 

 Qual o impacto das atividades de extensão junto aos segmentos sociais que são alvos ou 

parceiros dessas atividades? 

 Qual o impacto das atividades de extensão junto à instituição e à comunidade? 

 

1.7 Estrutura do trabalho 

 

A estrutura do trabalho foi composta pelo primeiro capítulo que apresenta a introdução, 

contendo a descrição da situação problema, a justificativa, os objetivos da pesquisa, a 

delimitação da pesquisa, as questões de pesquisa e a estrutura do trabalho. No segundo capítulo 

é apresentada a revisão teórica, contendo a análise bibliométrica que demonstra a dinâmica e 

evolução científica do tema abordado. Além disso, a revisão teórica discorre sobre a 

importância da extensão na educação brasileira e o papel que ela pode assumir como 

instrumento de mudança social, analisa a política de extensão na Rede Federal de Educação 
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Profissional Científica e Tecnológica (EPCT), identifica os critérios utilizados por instituições 

de ensino para avaliar projetos/ações de extensão através de indicadores de desempenho e 

mapeia indicadores utilizados pelos Institutos Federais da Rede EPCT, para estudo 

aprofundado.  

No terceiro capítulo são abordados os procedimentos metodológicos que versa sobre a 

metodologia da pesquisa, subdividido em: método de pesquisa e abordagem de pesquisa, 

técnica de coleta de dados e análise de dados. O quarto capítulo refere-se à descrição e análise 

dos resultados obtidos. O quinto capítulo expressou as conclusões, bem como as 

recomendações de trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DE TEÓRICA 

 

2.1 Bibliometria  

 

De acordo com Costa (2010), a Bibliometria é uma área de estudo da ciência da 

informação, que tem um papel relevante na análise da produção científica de um país, uma vez 

que seus indicadores retratam o grau de desenvolvimento de uma determinada área do 

conhecimento. Esse tópico foi construído segundo critérios elencados por Costa (2010), no qual 

a amostra pesquisada corresponde aos artigos indexados nas bases de dados Scielo, Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD/IBICT) e revistas da área de extensão. Além 

das buscas realizadas nas bases Scielo e BDTD/IBICT, foram utilizadas as referências 

bibliográficas dos artigos selecionados, através das quais foram encontradas as revistas que 

abordam especificamente o tema extensão.  

Devido à especificidade do tema, buscou-se selecionar os resultados com maior 

aderência ao tema da pesquisa, usando vários termos: Extensão Universitária; Educação e 

Extensão; Projetos de Extensão e Educação; Indicadores de Desempenho e Extensão 

Universitária; e Avaliação de Projetos de Extensão. Foi considerado como critério para a 

pesquisa o recorte temporal onde prevaleceram as publicações mais recentes (2012 a 2016), 

com retorno de 1.554 resultados, conforme ilustrado no Quadro 1: 

 

Quadro 1 - Pesquisa por bases de busca 

 Palavras-chave 

 

Base de busca 

Educação 

e Extensão 

Projetos de 

Extensão e 

Educação 

Indicadores de 

Desempenho e Extensão 

Universitária 

Avaliação de 

Projetos de 

Extensão 

 

Total 

SciELO 84 76 55 36 251 

Dissertações 346 157 150 57 710 

Teses 165 71 64 27 327 

Revista de 

Extensão 

258 5 0 3 266 

Total 853 309 269 123 1554 

  Fonte: A autora, 2016. 

 

Após a execução dessas buscas, foram analisados os resumos e títulos nas bases citadas 

e obteve-se como resultados os registros selecionados no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Registros selecionados 

Base de busca Registros encontrados Registros selecionados 

Scielo 251 29 

Dissertações – BDTD/IBICT 710 15 

Teses – BDTD/IBICT 327 7 

Revista de Extensão 266 14 

Total 1554 65 

  Fonte: A autora, 2016. 

 

Buscou-se identificar os resultados com mais abrangência e aderência ao tema da 

pesquisa. Para teses e dissertações, inicialmente, buscou-se levantar o índice H dos autores, mas 

o uso desse critério tornou-se inviável, devido a pouca ou nenhuma citação dos trabalhos dos 

mesmos. O índice H é uma proposta utilizada para quantificar a produtividade e o impacto 

de cientistas baseando-se nos seus artigos mais citados. 

Foi realizado, então, um ranking no Qualis/CAPES, na Plataforma Sucupira, para 

selecionar as revistas sobre o tema “extensão” com maior número de artigos publicados e nível 

de classificação entre A1e B5. Os parâmetros da pesquisa foram: 

a. Evento de Classificação: Qualis 2014 

b. Área de Avaliação: 

1º – Engenharias III 

2º- Administração/Ciências Contábeis e Turismo 

3ª – Interdisciplinar 

4º - Educação 

 

O Quadro 3 apresenta o resultado dos filtros das revistas de extensão, de acordo com a 

classificação da Plataforma Sucupira/Qualis, que resultou em 7 revistas selecionadas. Esse 

levantamento foi realizado nas áreas de avaliação descritas acima, no entanto as áreas 

Engenharias III e Administração não apresentaram nenhum resultado. 

 

Quadro 3 – Distribuição de registro por veículo de publicação 

Título das 

Revistas 

ISSN Área de Avaliação Instituição Classificação Artigos 

publicados 

2012 a 2016 

Expressa 

Extensão (2014 a 

2016) 

1414-4190 Interdisciplinar UFPel B4 54 

Revista 

Brasileira de 

1806-2695 Interdisciplinar Forproex/UFFS B5 28 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cientista
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Extensão 

Universitária 

Revista de 

Educação, 

Cultura e 

Comunicação 

2177-5087 Interdisciplinar  

Fatea 

B5 103 

Revista Em 

Extensão  

1982-7687 Interdisciplinar UFU B4 129 

Revista 

ParticipAção 

2238-6963 Interdisciplinar UNB B4 64 

Revista Extensio 1807-0221 Interdisciplinar UFSC B4 132 

Revista Conexão 

UEPG 

1808-6578 Educação UEPG B5 132 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

Após análise das introduções, resumos e títulos referentes a 251 artigos filtrados na base 

Scielo, 266 nas revistas de extensão, 710 dissertações e 327 teses no BDTD/IBICT, foram 

selecionados 29, 14, 15 e 7 produtos, respectivamente, que apresentavam um conjunto com 

maior aderência ao tema da pesquisa, conforme apresenta o Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Distribuição de registro por autores 

Palavras-chaves Autores Título do 

artigo/dissertação/tese 

Periódico/outro 

Extensão e 

Educação 

ALMEIDA, Daisy 

Almeida. (2015) 

Extensão Universitária na 

UFBA: ACC e a formação 

do estudante 

Dissertação (Mestrado em 

Estudos Interdisciplinares 

Sobre a Universidade) – 

Universidade Federal da 

Bahia 

Extensão e 

Educação 

ARROYO, Daniela 

Munerato Piccolo; 

ROCHA, Maria Silvia 

Pinto de MouraLibrandi 

da. (2010) 

Meta-avaliação de uma 

extensão universitária: 

estudo de caso. 

 

Revista da Avaliação da 

Educação Superior 

(Campinas) 

Indicadores de 

Desempenho e 

Educação 

AVELAR, Marcos da 

Costa. (2012) 

Os programas da área 

social do Governo Federal 

Brasileiro, seus indicadores 

e resultados e sua relação 

com os recursos alocados. 

Dissertação (Mestrado em 

Administração) – Faculdade 

de Economia, 

Administração, 

Contabilidade e Ciência da 

Informação e 

Documentação 

(FACE)/Universidade de 

Brasília 

Extensão e 

Educação 

AZEVEDO, Paola. 

(2012) 

Instrumento de avaliação 

de projetos de extensão na 

modalidade de educação a 

distância. 

Dissertação (Mestrado em 

Administração) – 

Universidade Federal de 

Santa Catarina 

Indicadores de 

Desempenho e 

Educação 

BARBOSA, Glauber de 

Castro; FREIRE, Fátima 

de Souza; 

CRISÓSTOMO, Vicente 

Lima. (2011) 

Análise dos indicadores de 

gestão das IFES e o 

desempenho discente no 

ENADE. 

Revista Avaliação, 

Campinas 
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Indicadores de 

Desempenho e 

Educação 

BARTNIK, Fabiana 

Marques Pereira; DA 

SILVA, Itamar Mendes. 

(2009) 

Avaliação da ação 

extensionista em 

universidades católicas e 

comunitárias. 

 

Revista da Avaliação da 

Educação Superior 

Extensão e 

Educação 

BENETTI, Pablo César; 

SOUSA, Ana Inês; 

SOUZA, Maria Helena 

do Nascimento (2015) 

Creditação da extensão 

universitária nos cursos de 

graduação: relato de 

experiência. 

Revista Brasileira de 

Extensão Universitária 

Extensão e 

Educação 

BENTO, Maria Cristina 

Marcelino; LEITE, 

Elisabete de Oliveira; 

KUWAHARA, Yuri 

Toledo (2015) 

A importância das 

atividades de extensão para 

a formação do pedagogo. 

Revista de Educação, 

Cultura e Comunicação 

Extensão e 

Educação 

BERTOLIN, Julio Cesar 

Godoy; DE MARCHI, 

Ana Carolina Bertoletti. 

(2010) 

Instrumentos para avaliar 

disciplinas da modalidade 

semipresencial: uma 

proposta baseada em 

sistemas de indicadores. 

 Avaliação (UNICAMP) 

Indicadores de 

Desempenho e 

Educação 

BERTOLIN, Júlio CG. 

(2011) 

Uma proposta de 

indicadores de desempenho 

para a educação superior 

brasileira.  

Estudos em Avaliação 

Educacional 

Extensão e 

Educação 

BISCARDE, Daniela 

Gomes dos Santos; 

PEREIRA-SANTOS, 

Marcos; SILVA, Lília 

Bittencourt. (2014) 

Formação em saúde, 

extensão universitária e 

Sistema Único de Saúde 

(SUS): conexões 

necessárias entre 

conhecimento e intervenção 

centradas na realidade e 

repercussões no processo 

formativo. 

Interface-Comunicação, 

Saúde, Educação 

Avaliação 

Projetos de 

Extensão 

BISCOLI, Fabiana 

Regina Veloso et al. 

(2012) 

A extensão universitária e 

os acadêmicos de secretaria 

do executivo da 

Unioeste/Campus Toledo 

Revista Conexão 

Extensão e 

Educação 

BONAMINO, Alicia; 

SOUSA, Sandra Zákia. 

(2012) 

Três gerações de avaliação 

da educação básica no 

Brasil: interfaces com o 

currículo da/na escola. 

Educação e Pesquisa 

Extensão e 

Educação 

CARNEIRO, Jair 

Almeida et al. (2011) 

Unimontes solidária: 

interação comunitária e 

prática médica com a 

extensão 

Rev. Bras. Educ. Médica 

Extensão e 

Educação 

COÊLHO, Geraldo 

Ceni. (2014) 

O papel pedagógico da 

extensão universitária. 

Revista Brasileira de 

Extensão Universitária 

Indicadores de 

Desempenho e 

Educação 

CORRÊA, Denise Maria 

Moreira Chagas. (2013) 

Indicadores de Gestão do 

TCU e o desempenho dos 

cursos no ENADE: Um 

estudo de cursos de 

graduação 

Tese (Doutorado em 

Educação) – Faculdade de 

Educação/Universidade 

Federal do Ceará 

Extensão e 

Educação 

COÊLHO, Geraldo Ceni 

(2015) 

Revistas acadêmicas de 

extensão universitária no 

Brasil. 

Revista Brasileira de 

Extensão Universitária 

Indicadores de 

Desempenho e 

Educação 

CORRADINI, Suely 

Nercessian. (2012) 

Indicadores de qualidade na 

educação: Um estudo a 

partir do Pisa e da Talis. 

Tese (Doutorado em 

Educação) – Centro de 

Educação e Ciências 

Humanas/ Universidade 

Federal de São Carlos 
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Extensão e 

Educação 

COSTA, Deiziane Viana 

da Silva et al (2015). 

Extensão universitária na 

promoção da saúde infantil: 

analisando estratégias 

educativas. 

Rev. Ciênc. Ext. 

Indicadores de 

Desempenho e 

Educação 

DALBEN, Ângela 

Imaculada Loureiro de 

Freitas; VIANNA, Paula 

Cambraia de Mendonça. 

(2011) 

Gestão e avaliação da 

extensão universitária: a 

construção de indicadores 

de qualidade. 

 

Interagir: pensando a 

extensão 

Indicadores de 

Desempenho e 

Educação 

DA CUNHA, Maria 

Isabel. (2014) 

A qualidade e ensino de 

graduação e o complexo 

exercício de propor 

indicadores: é possível 

obter avanços? 

Revista da Avaliação da 

Educação Superior 

Extensão e 

Educação 

DE ALMEIDA, Dayse 

Santos (2015).  

A extensão universitária na 

UFBA – ACC e a formação 

do estudante. 

Dissertação (Mestrado em 

Estudos Interdisciplinares 

Sobre a Universidade) – 

Instituto de Humanidades, 

Artes e 

Cênicas/Universidade 

Federal da Bahia. 

Extensão e 

Educação 

DE CASTRO, Carlos 

Roberto et al. (2014) 

Extensão universitária e 

prática dos agentes 

comunitários de saúde: 

acolhimento e aprendizado 

cidadão. 

Saúde e Sociedade 

Extensão e 

Educação 

DE CONTO, 

Ferdinando. (2013) 

A extensão universitária na 

Faculdade de Odontologia. 

Em Extensão 

Extensão e 

Educação 

DE OLIVEIRA, 

Andresa Mendonça et al. 

(2011) 

Ações extensionistas 

voltadas para a prevenção e 

o tratamento do câncer 

ginecológico e de mama: 

relato de experiência.  

Revista da Escola de 

Enfermagem da USP 

Extensão e 

Educação 

DE PONTES COSTA, 

Eduardo Antonio; 

ALBERTO, Maria de 

Fátima Pereira. (2012) 

Memórias e narrativas 

tecidas em uma experiência 

extensionista.  

 

Fractal: Revista de 

Psicologia 

Extensão e 

Educação 

DE SOUSA, Ângela 

Maria; PEREIRA, 

Noemi Ferreira 

Felisberto (2015) 

Escrevendo os Caminhos 

da Extensão Universitária 

na UNILA. 

Revista Brasileira de 

Extensão Universitária 

Extensão e 

Educação 

DEL-MASSO, Maria 

Candida Soares et al. 

(2015) 

Extensão Universitária e as 

Demandas Sociais.  

 

Revista Ciência em 

Extensão 

Indicadores de 

Desempenho e 

Educação 

DE CARVALHO. 

Malena Xavier. (2015) 

Processos escolares como 

indicadores de qualidade 

em educação: um estudo a 

partir da formação para 

cidadania 

Dissertação (Mestrado em 

Educação) – Universidade 

de São Paulo 

Avaliação 

Projetos de 

Extensão 

DINIZ, Flávio Pereira. 

(2012) 

A extensão universitária 

como instrumento de 

política pública – UFG 

Dissertação (Mestrado em 

Sociologia) – Universidade 

Federal de Goiás 

Extensão e 

Educação 

DOS ANJOS, Mônica 

de Caldas Rosa dos. 

(2014) 

Fronteiras na construção e 

socialização do 

conhecimento científico e 

tecnológico: um olhar para 

a extensão universitária 

Tese (Doutorado Educação 

Científica e Tecnológica) – 

Universidade Federal de 

Santa Catarina 



27 

 

Extensão e 

Educação 

DOS SANTOS, Eliane 

Aparecida Galvão. 

(2013) 

A dinâmica de ações 

extensionistas na formação 

continuada de professores 

municipais de Santa 

Maria/RS: A tessitura de 

processos formativos 

Tese (Doutorado em 

Educação) – Centro de 

Educação/Universidade 

Federal de Santa Maria 

Indicadores de 

Desempenho e 

Educação 

EMBIRUÇU, Marcelo; 

FONTES, Cristiano; 

ALMEIDA, Luiz. (2010) 

Um indicador para a 

avaliação do desempenho 

docente em instituições de 

ensino superior.  

 

Avaliação de Políticas 

Públicas Educacionais 

Avaliação 

Projetos de 

Extensão 

FELTRE, Cristiane 

(2015). 

A atividade de extensão e 

suas correlações 

institucionais: os desafios 

de um observatório de 

políticas públicas. 

Participação 

Extensão e 

Educação 

FREIRE, Isa Maria et al. 

(2011) 

Ações de pesquisa e 

extensão no projeto 

laboratório de tecnologias 

intelectuais. 

 

TransInformação 

Extensão e 

Educação 

FREIRE, S. de M. 

(2011).  

Desafios da extensão 

universitária na 

contemporaneidade. In: Os 

diversos caminhos da 

extensão universitária. 

Revista Conexão 

Extensão e 

Educação 

GATTAI, Silvia; 

BERNARDES, Marco 

Aurélio. (2013) 

Papel e responsabilidades 

da universidade no 

processo socioeducativo 

presente em movimentos de 

economia solidária. 

Revista de Administração 

Mackenzie 

Extensão e 

Educação 

LEITE, Maria 

Francilene et al. (2014) 

Extensão Popular na 

formação profissional em 

saúde para o SUS: 

refletindo uma experiência.  

Interface-Comunicação, 

Saúde, Educação 

Extensão e 

Educação 

LIMA, Paulo Gomes 

(2013). 

Políticas de educação 

superior no Brasil na 

primeira década do século 

XXI: alguns cenários e 

leituras. 

Avaliação: Revista da 

Avaliação da Educação 

Superior  

Avaliação de 

Projetos de 

Extensão 

LINS, Liliane et al. 

(2014) 

Extensão Universitária e 

Inclusão Social de 

estudantes do Ensino 

Médio Público. 

Trabalho, Educação e Saúde 

Extensão e 

Educação 

MENDES, Ana Lúcia. 

(2013) 

A extensão como política 

pública de transformação 

social: análise da política 

de extensão no IFSUL. 

Dissertação (Mestrado em 

Política Social) – Centro de 

Ciências Jurídicas, 

Econômicas e 

Sociais/Universidade 

Católica de Pelotas 

Indicadores de 

Desempenho e 

Educação 

MIRANDA, Nilzith 

Souza. (2013) 

Desempenho de 

Universidades Públicas: 

lições da experiência da 

UNB no uso de 

indicadores. 

Dissertação (Mestrado em 

Economia) - Faculdade de 

Economia, Administração, 

Contabilidade e Ciência da 

Informação e 

Documentação 

(FACE)/Universidade de 

Brasília. 
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Extensão e 

Educação 

NOGUEIRA, Maria das 

Dores Pimentel. (2001) 

Extensão universitária no 

Brasil: uma revisão 

conceitual. 

Construção conceitual da 

extensão universitária na 

América Latina. Brasília: 

UNB 

Indicadores de 

Desempenho e 

Educação 

NORA, Rosângela 

Dalla. (2014) 

Análise da relação entre os 

indicadores de desempenho 

das Universidades Federais 

da região do sul do Brasil e 

os resultados obtidos no 

índice geral de cursos 

(IGC). 

Dissertação (Mestrado em 

Economia) – Faculdade de 

Ciências 

Econômicas/Universidade 

Federal do Rio Grande do 

Sul. 

Indicadores de 

Desempenho e 

Educação 

NUNES, João Alfredo. 

(2014) 

O Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba e a 

avaliação da gestão 

educacional: Indicadores de 

desempenho, análise e 

perspectivas. 

Dissertação (Mestrado em 

Gestão em Organizações 

Aprendentes) – 

Universidade Federal da 

Paraíba 

Avaliação 

Projetos de 

Extensão 

OTTONI, Henrique 

Figueiredo (2015) 

LiTRE-Saúde: promovendo 

o conceito de saúde junto à 

população de Niterói, Rio 

de Janeiro, Brasil. 

Em Extensão 

Extensão e 

Educação 

OLIVEIRA, Adriana 

Rivoire Menelli de; 

ESCOTT, Clarice 

Monteiro. (2015) 

Políticas públicas e o 

ensino profissional no 

Brasil. 

Ensaio: Avaliação e 

Políticas Públicas em 

Educação 

Indicadores de 

Desempenho e 

Educação 

OLIVEIRA, Alexandre. 

(2012) 

Proposta de um sistema de 

indicadores de 

Desempenho para 

instituições de ensino 

superior na perspectiva do 

corpo discente. 

Dissertação (Mestrado em 

Engenharia da Produção) – 

Faculdade de 

Engenharia/Universidade 

Estadual Paulista 

Extensão e 

Educação 

PERUCCHI, Valmira; 

GARCIA, Joana Coeli 

Ribeiro. (2011) 

Projetos de pesquisa dos 

grupos do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba. 

 

Perspectivas em Ciência da 

Informação 

Extensão e 

Educação 

PIMENTEL, Geyza 

Alves. (2015) 

Universidade e Políticas de 

Extensão no Brasil do 

Governo Lula: Período de 

2003 a 2010. 

Tese (Doutorado em 

Ciência Política) – Instituto 

de Filosofia e Ciências 

Humanas/Universidade 

Federal do Rio Grande do 

Sul. 

Extensão e 

Educação 

RODRIGUES, Micaías 

Andrade (2014) 

Atividades de extensão em 

locais de educação não 

formal para enriquecer a 

formação dos licenciandos 

em física. 

Em Extensão 

Extensão e 

Educação 

SANTOS, Alfredo 

Balduino (2015) 

As ações de extensão 

universitária da modalidade 

Rondon. 

Revista Brasileira de 

Extensão Universitária 

Extensão e 

Educação 

SANTOS, Alfredo 

Balduíno et al. (2014) 

Universidade do Estado de 

Santa Catarina (UDESC). 

Em Extensão 

Indicadores de 

Desempenho e 

Educação 

SANTOS, Cíntia Regina 

da Silva. (2014) 

O olho do dono engorda o 

boi? Uma análise da 

relação entre os indicadores 

de gestão do tribunal de 

contas da união para os 

institutos federais de 

educação, ciência e 

Dissertação (Mestrado em 

Administração) – Escola de 

Administração/Universidade 

Federal da Bahia 
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tecnologia e o índice geral 

de cursos. 

Extensão e 

Educação 

 SANTOS, João 

Henrique de Sousa; 

ROCHA, Bianca 

Ferreira; PASSAGLIO, 

Kátia Tomagnini (2015) 

Extensão Universitária e 

Formação no Ensino 

Superior. 

Revista Brasileira de 

Extensão Universitária 

Extensão e 

Educação 

SANTOS, Kadine 

Priscila Bender dos; 

LUZ, Soraia Cristina 

Tonon da. (2015) 

Experiências na Extensão 

Universitária: Reabilitação 

de Amputados. 

 

Revista Brasileira de 

Educação Médica 

Extensão e 

Educação 

SANTOS, Marcelo 

Loures; BARBOSA, 

WILLER ARAUJO; 

KÖLLN, MANUELLI. 

(2014) 

Programa de extensão 

TEIA/UFV: formação 

universitária para uma 

ecologia de saberes. 

 

Educação em Revista 

Extensão e 

Educação 

SERRANO, Rossana 

Maria Souto Maior. 

(2012) 

Avaliação Institucional da 

Extensão Universitária da 

UFPB: A regulação e a 

emancipação. 

Tese (Doutorado em 

Educação) – Centro de 

Educação/Universidade 

Federal da Paraíba 

Extensão e 

Educação 

SILVA, Antonio 

Fernando Lyra da; 

RIBEIRO, Carlos Dimas 

Martins; SILVA 

JÚNIOR, Aluísio Gomes 

da. (2013) 

Pensando extensão 

universitária como campo 

de formação em saúde: uma 

experiência na 

Universidade Federal 

Fluminense, Brasil. 

Interface-Comunicação, 

Saúde, Educação 

Extensão e 

Educação 

SOUSA, Ana Luiza 

Lima. (2001)  

Concepção de extensão 

universitária: ainda 

precisamos falar sobre 

isso? 

Construção conceitual da 

extensão universitária na 

América Latina. Brasília - 

UNB 

Indicadores de 

Desempenho e 

Educação 

TOMAZ, Solange 

Marlene. (2013) 

Avaliação do impacto do 

plano de expansão da Rede 

Federal na qualidade dos 

Institutos Federais de 

Educação segundo 

indicadores de 

desempenho. 

Dissertação (Mestrado em 

Engenharia da Produção) – 

Centro de 

Tecnologia/Universidade 

Federal do Rio Grande do 

Norte 

Indicadores de 

Desempenho e 

Educação 

TRAVITZKI, Rodrigo. 

(2013) 

ENEM: Limites e 

possibilidades do Exame 

Nacional do Ensino Médio 

enquanto indicador de 

qualidade escolar. 

Tese (Doutorado em 

Educação) – Faculdade de 

Educação/Universidade de 

São Paulo 

Extensão e 

Educação 

VIEIRA, Carina Silva. 

(2014) 

Extensão Universitária: 

concepções presentes na 

formalização, em propostas 

e práticas desenvolvidas na 

Universidade Federal do 

Paraná (1968-1987). 

Dissertação (Mestrado em 

Educação) – Universidade 

Federal do Paraná 

Extensão e 

Educação 

VIERO, Tatiane Vedoin 

(2012) 

Programa de extensão 

universitária: perspectivas 

emergentes na educação em 

Ciências. 

Dissertação (Mestrado em 

Educação em Cênicas) – 

Universidade Federal do 

Rio Grande 

  Fonte: A autora, 2016. 

 

Como último filtro de seleção, para o referencial inicial, foram selecionados 65 

documentos de maior aderência ao tema e com maior afinidade ao estudo, como constam no 



30 

 

Quadro 5, os documentos que compõem o chamado “núcleo de partida” da pesquisa e foram 

utilizados no texto. 

 

Quadro 5 – Núcleo de partida para a pesquisa bibliográfica 
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graduação: relato de experiência. 2015.  Revista Brasileira de Extensão Universitária, v. 6, n. 1, p. 25-32 
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Paulo, 2015. 

CASTRO, C. R. et al. Extensão universitária e prática dos agentes comunitários de saúde: acolhimento e 

aprendizado cidadão. Saúde e Sociedade, v.23, n.2, p.677-688, 2014. 

COÊLHO, G. C. O papel pedagógico da extensão universitária. 2014. Revista Brasileira de Extensão 

Universitária, v. 13, n. 2, p. 11-24, jul./dez. 2014. 

COÊLHO, G. C. Revistas acadêmicas de extensão universitária no Brasil. 2014. Revista Brasileira de 

Extensão Universitária,  v. 5, n. 2, p. 69-75, jul./dez. 2014. 

CONTO, F. A extensão universitária na Faculdade de Odontologia. Em Extensão, v. 12, n. 2, p. 100-108, 

jul. / dez. 2013. 

CORRADINI, S. N. Indicadores de qualidade na educação: Um estudo a partir do Pisa e da Talis. 

2012. Tese (Doutorado em Educação) – Centro de Educação e Ciências Humanas/ Universidade Federal de 

São Carlos, 2012. 
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estudo de cursos de graduação. 2013. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de 

Educação/Universidade Federal do Ceará, 2013. 

COSTA, D. V. S. et al. Extensão universitária na promoção da saúde infantil: analisando estratégias 

educativas. Rev. Ciênc. Ext. v.11, n.1, p.25-31, 2015. 

CUNHA, M. I. A qualidade e ensino de graduação e o complexo exercício de propor indicadores: é possível 

obter avanços? Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas), v. 19, n. 2, p. 453-462, jul. 

2014. 

DE PONTES COSTA, Eduardo Antonio; ALBERTO, Maria de Fátima Pereira. Memórias e narrativas 

tecidas em uma experiência extensionista. Fractal: Revista de Psicologia, v. 24 – n. 3, p. 667-678, Set./Dez. 

2012. 

DE SOUSA, A. M.; PEREIRA, N. F. F. Escrevendo os Caminhos da Extensão Universitária na UNILA. 
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Fonte: A autora, 2016. 

 

Ao considerar a relevância para a pesquisa, foram utilizados como apoio na construção 

da revisão de literatura, outros artigos, teses e dissertações que não estão relacionados no núcleo 

de partida, mas constam nas referências bibliográficas desse estudo, ao contrário dos outros 

resultados relacionados no núcleo e não inseridos nas referências, o qual justifica-se pela não 

utilização dos mesmos no texto.  

 

2.2 Extensão e educação: histórico, conceitos, o papel da extensão e resultados 

 

2.2.1 Histórico da extensão universitária e conceitos 

 

A história da extensão universitária tem seu início na Inglaterra, na segunda metade do 

século XIX e se vincula à ideia de educação continuada, com o objetivo de atender às camadas 

menos favorecidas e a população adulta, que não se encontrava na Universidade. As ações de 

extensão ocorriam nesse momento, em geral, por meio de cursos de pequena duração. Anos 

depois, são registradas atividades de extensão nas universidades americanas, as quais se 

caracterizaram como prestação de serviços nas áreas rural e urbana (NOGUEIRA, 2001). A 

partir daí as universidades buscaram direcionar suas ações para toda comunidade, 

reconhecendo-se como agentes dos processos sociais. 

Assim, preconizava-se que a extensão universitária aconteceria por meio de cursos de 

cunho educacional ou utilitário, organizados por órgãos da Universidade, com autorização do 

Conselho Universitário, e se destinaria, principalmente, à divulgação de conhecimentos 

necessários aos indivíduos ou coletividade, à solução de problemas sociais e/ou à disseminação 

de informações que salvaguardassem os interesses nacionais (SOUSA, 2001).  

Freire (2011) destaca que no Brasil tal proposta de aproximação entre Universidade e 

sociedade acontece no contexto do sistema de um governo ditatorial, com concepções elitistas: 

a Ditadura Vargas. O autor relata ainda que, nesse período, a extensão universitária foi pauta 

de críticas e questionamentos que sinalizavam para os equívocos e as más formulações das 

funções sociais que lhes fora atribuída. 

Com o artigo 69 da Lei n.º 4.024, de 20 de dezembro de 1961de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), a extensão passa a ser ofertada pela Instituição de Ensino Superior, a partir 

de cursos que atendessem aos interesses da comunidade. Para reforçar, Freire (2011) afirma 
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que a partir de então, discentes e docentes de algumas instituições de ensino superior, 

respaldando-se nas experiências de educação de base de segmentos religiosos, implantaram um 

modelo de extensão que transcendia a difusão de conhecimento, ampliando-o para propostas de 

ações em prol da transformação social. 

A partir dos anos 1980, as ideias e práticas de Paulo Freire, que já eram objeto de 

discussões nos movimentos estudantis e dentro das universidades, passam a nortear as práticas 

da Extensão Universitária. Algumas instituições públicas passaram a defender, junto ao MEC, 

espaços de diálogo para discutir o conceito de extensão e sua efetivação prática, o que culminou 

no I Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, 

em 1987, que assumiu, oficialmente, o encargo de conduzir as discussões nessa área 

(MENDES, 2013). 

Assim, a Política Nacional de Extensão foi pactuada pelas Instituições Públicas de 

Ensino Superior (IPES), reunidas no FORPROEX, tendo como documento referencial o Plano 

Nacional de Extensão, publicado em novembro de 1999. Esse documento definiu diretrizes para 

a Extensão Universitária que deviam estar presentes em todas as ações de Extensão e que 

podiam ser expressas em quatro eixos: impacto e transformação; interação dialógica; 

interdisciplinaridade; indissociabilidade entre ensino – pesquisa – extensão. 

A interação dialógica proporciona o surgimento do diálogo entre a Universidade e 

setores sociais numa relação de troca de saberes e superação de um discurso hegemônico sobre 

a extensão, marcado pela ideia de levar à sociedade o conhecimento acumulado pela 

Universidade. É preciso utilizar metodologias que contribuem para a democratização do 

conhecimento, envolvendo a participação tanto de pessoas da comunidade quanto de agentes 

públicos, todos envolvidos nas ações de extensão (FORPROEX, 2012). 

A interdisciplinaridade e a interprofissionalidade buscam superar a dicotomia existente 

entre a visão holística e a visão especializada das ações de extensão. Para promover uma 

intervenção efetiva e que alcance o foco das ações propostas, é preciso aliar “[...] especialização 

e consideração da complexidade inerente às comunidades, setores e grupos sociais, com os 

quais se desenvolvem as ações de extensão, ou aos próprios objetivos e objetos dessas 

ações[...]” (FORPROEX, 2012, p.17). 

A diretriz, impacto e transformação social imprimem à extensão universitária um caráter 

político e visa às necessidades da população, ao desenvolvimento regional e ao aprimoramento 

de políticas públicas. Nesse contexto, o FORPROEX (2012) espera configurar, nas ações 

extensionistas, características que proporcionam uma atuação relevante para transformar a área, 
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setor ou comunidade envolvida e que seja efetiva na solução de problemas. Importante lembrar 

que a Universidade, sendo parte da sociedade, será alvo das transformações. 

A indissociabilidade entre ensino e pesquisa reafirma a extensão como atividade 

acadêmica. O FORPROEX (2012) defende que as ações de extensão adquirem maior 

efetividade quando estão vinculadas ao processo de formação de pessoas e produção de 

conhecimento. Essa relação, apesar de ser a base da Universidade pública, ainda é discutida 

devido à valorização e ao reconhecimento exacerbado que é dado à pesquisa ante a extensão e 

o ensino. 

Diante desse cenário, a Política Nacional de Extensão Universitária estabelece objetivos 

que pretendem transformar a extensão universitária brasileira em um mecanismo de ligação 

entre a universidade e a comunidade, visando à democratização do conhecimento acadêmico e 

à produção de novos conhecimentos, construídos por uma troca de saberes (academia-

sociedade) (FORPROEX, 2012). 

Pelo exposto, percebe-se que a história da extensão universitária brasileira é permeada 

por tensões e conflitos, expressos nas definições e propostas apresentadas nos documentos 

oficiais que legislam sobre a Universidade, especificamente sobre suas relações com a 

sociedade. No Quadro 6, tem-se o resumo desse histórico, apresentando os acontecimentos mais 

importantes. 

 

Quadro 6 - Marcos históricos do desenvolvimento da Extensão 

 Universitária no Brasil (1914 a 1996) 

 
Data Instituição e/ou acontecimento 

marcante 

Marco Histórico 

1914-1917 Universidade Popular 

(Universidade de São Paulo) 

“Lições Públicas” – 107 conferências que versavam 

sobre os mais diferentes temas. 

11/04/1931 Decreto nº. 19.851/31 – Estatuto 

da Universidade Brasileira. 

Primeira referência legal à extensão universitária – 

concebeu a extensão associada à ideia de elevação 

cultural daqueles que não participavam da vida 

universitária. 

1934 Universidade de São Paulo - USP Define a extensão como o lugar para a realização da obra 

social de vulgarização das ciências, das letras e das artes 

por meio de conferências, palestras, rádio, filmes etc. 

1935 Universidade do Distrito Federal Concebe a extensão como espaço de promoção de 

cursos isolados e autônomos. 

1961 LDB nº. 4.024 Faz breve referência à extensão universitária em seu 

Artigo 69, concebendo-a como cursos de especialização, 

aperfeiçoamento e extensão ou qualquer outro que a 

instituição determinasse como curso aberto a candidatos 

externos. 

1960-1964 União Nacional de Estudantes A mobilização estudantil, junto ao movimento popular 

que tomava conta do país nessa época, provocou as 

propostas da UNE, registradas em documentos 
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produzidos nos seminários I, II e III, em Salvador, 

Curitiba e Belo Horizonte, sobre a Reforma 

Universitária – concebia uma universidade 

comprometida com as classes populares (o proletariado 

urbano e rural). A extensão tinha papel fundamental, 

seja por meio de cursos ou serviço social destinado às 

classes populares e também ações de apoio aos órgãos 

do governo. 

1964 Golpe Militar Utilizou várias das propostas dos estudantes em sua 

orientação de institucionalização da extensão 

universitária, com concepção claramente 

assistencialista; incorporou a extensão ao ideal de 

desenvolvimento de segurança do território nacional. 

1966 Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte 

Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação 

Comunitária – CRUTAC – Projeto criado para 

proporcionar ao estudante universitário uma atuação nas 

comunidades; sua real função política era ajustar a ação 

governamental às necessidades da população: “à 

promoção do homem, ao desenvolvimento econômico-

social do país e à segurança nacional” (Brasil, 1969). 

1968 Ministério do Interior e Forças 

Armadas 

Projeto Rondon: intercâmbio de estudantes de todas as 

regiões do país, em especial os do Sul e do Sudeste – 

levar às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 

propostas de desenvolvimento integrando os 

universitários com a realidade do país. 

1968 LDB 5.540/68 – Lei Básica da 

Reforma Universitária 

Pretendia uma nova concepção de extensão e legaliza a 

indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa. O Artigo 

20 e o Artigo 40 referem-se tanto a cursos, atividades de 

ensino e pesquisa, como a programas de melhoria das 

condições de vida da comunidade. 

Década de 

1970 

Conselho dos Reitores das 

Universidades Brasileiras - CRUB 

Traça as Diretrizes da Extensão Universitária com o 

objetivo de sensibilizar os dirigentes universitários 

sobre a importância da extensão universitária. 

1975 Ministério da Educação - MEC Elaboração da primeira Política de Extensão 

Universitária no Brasil. O texto legal refere-se à abertura 

a outras instituições e populações para troca de saberes. 

A partir 

dos anos 

1980 

Fórum Nacional de Pró-Reitores 

de Extensão das Universidades 

Públicas Brasileiras 

Coordena as reflexões e debates sobre as concepções de 

extensão como resposta a uma ação articulada que vinha 

ocorrendo no interior das IES públicas do país. O Fórum 

tem um objetivo comum e claro: ser um espaço de 

interlocução com o MEC para o estabelecimento de uma 

política nacional de extensão. 

1987 I Encontro Nacional de Pró 

Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras 

Concepção de extensão até hoje considerada orientadora 

das ações: “... processo educativo, cultural e científico 

que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável 

e viabiliza a relação transformadora entre a universidade 

e a sociedade” (FORPROEX, 1987, p. 11) 

1996 LDB nº. 9.394/96 Art.43, inciso VII: (...) promover a extensão 

universitária, aberta à participação da população, 

visando à difusão das conquistas e dos benefícios 

resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição.  

Fonte: Almeida, 2015. 

 

Santos et al. (2013) ressaltam que os investimentos em ações voltadas para a área de 

extensão foram ampliados de maneira significativa, a exemplo do Programa de Extensão 
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Universitária (ProExt) criado em 2003, com o objetivo de apoiar as instituições públicas de 

ensino superior no desenvolvimento de programas ou projetos de extensão que contribuam para 

a implementação de políticas públicas. Leite et al. (2014) relatam que, a partir daí, a extensão 

universitária tornou-se uma alternativa diante da rigorosidade do ensino universitário, sendo 

um espaço privilegiado para a construção de propostas pedagógicas inovadoras.  

Para complementar o entendimento sobre a extensão universitária, Conto (2013) afirma 

que é uma forma de interação que deve existir entre a universidade e a comunidade na qual está 

inserida. É uma espécie de ponte permanente entre a universidade e os diversos setores da 

sociedade. Ela funciona como uma via de duas mãos, em que a universidade leva 

conhecimentos e/ou assistência à comunidade e recebe dela influxos positivos como 

retroalimentação, tais como suas reais necessidades, seus anseios, suas aspirações e 

aprendendo, também, com o saber dessas comunidades. 

Para isso, faz-se necessário partir de uma posição que considere uma concepção de 

extensão em que todos os atores sociais ensinam e aprendem. Nesse sentido, alguns elementos 

fundamentais para o entendimento do termo extensão são apontados por Tommasino (2015), 

sendo eles:  

 Processo educativo transformador sem estereótipos onde todos (educando e educador) 

aprendem e ensinam; 

 Processo que contribui com a produção de conhecimento novo, vinculando criticamente 

o saber acadêmico com o saber popular; 

 Processo que busca promover formas organizativas, associativas, grupais que podem 

levar a superar problemáticas significativas da sociedade;  

 Processo que permite orientar linhas de investigação e planos de aulas;  

 Processo que gera compromisso da universidade com a sociedade;  

 Processo que em sua dimensão pedagógica constitui uma metodologia de aprendizagem 

integral e humanizadora;  

 Processo que exige participação e envolvimento de todos os atores sociais e 

universitários nas etapas de planejamento, execução e avaliação;  

 Processo que demanda a comunicação dialógica com o outro;  

 Processo que demanda abordagem interdisciplinar;  

 Processo que leva em consideração os tempos dos atores sociais envolvidos. 

Para o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação 

Superior Brasileira (FORPROEX, 2012, p.15) e Carneiro (2011, p. 284), a extensão 
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universitária é um processo interdisciplinar educativo, cultural, científico, político que promove 

a interação transformadora entre universidade e outros setores da sociedade, e que articula o 

ensino e a pesquisa de forma indissociável. Além disso, o último autor enfatiza que aprender 

sobre temas relacionados e estender o conhecimento adquirido à comunidade é a base que dá 

sustentação à formação acadêmica nas mais modernas metodologias de ensino. Serrano (2012, 

p.101) complementa que a extensão é vivência social, uma práxis de um conhecimento 

acadêmico que não se basta em si mesmo, pois está alicerçada numa troca de saberes popular e 

acadêmico, e que produz um novo conhecimento resultado do confronto da teoria com a 

realidade social. 

Dentro dessa perspectiva, a produção do conhecimento, via extensão, se traduz na troca 

de saberes sistematizados, acadêmico e popular, tendo como consequência a democratização 

do conhecimento, a participação efetiva da comunidade na atuação da universidade e uma 

produção resultante do confronto com a realidade. A partir desse pressuposto, é possível pensar 

em uma extensão dinâmica que, interagindo continuamente com o ensino, pesquisa e sociedade, 

resulta na criação, recriação e troca de conhecimentos que levam a transformações sociais e 

institucionais.  

 

2.2.2 O papel da extensão proposto pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica 

 

De acordo com Mendes (2013), a denominação de Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica (EPCT) tem sido utilizada como referência a um conjunto de 

instituições federais, vinculadas ao MEC, voltadas para a educação profissional e tecnológica 

em nível médio e superior. Elas têm origem nas 19 escolas de aprendizes artífices instituídas 

pelo decreto presidencial de 1909, assinado pelo presidente da República Nilo Procópio 

Peçanha. Apesar do tempo decorrido desde suas origens até o momento, no Governo do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, houve o primeiro passo para sua oficialização, com a 

criação de diretrizes que orientam as instituições federais à atividade de extensão. 

 

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – EPCT foi 

concebida pela Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008, onde fazem parte dela os 

Institutos Federais, os Centros Federais de Educação Tecnológica e a Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, e têm como concepção de criação a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. Desta maneira, concebe-se a Extensão na Rede 

Federal de EPCT como uma práxis que possibilita o acesso aos saberes produzidos e 

experiências acadêmicas, oportunizando, dessa forma, o usufruto direto e indireto, por 
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parte de diversos segmentos sociais, a qual se revela numa prática que vai além da 

visão tradicional de formas de acesso como também de participação. (XAVIER, 2013, 

p.12). 

 

 

Segundo as orientações do FORPROEXT (2013), a concepção que permeou a criação 

dos Institutos Federais no Brasil (IFs) e a constituição EPCT trouxe consigo grandes desafios, 

dentre os quais a transformação da Educação Profissional em uma Rede que objetiva promover 

o ensino de excelência, uma pesquisa aplicada e uma extensão que promova o desenvolvimento 

cientifico e tecnológico, constituindo-se, assim, os pilares desta nova institucionalidade. 

Nessa perspectiva, Silva (2009) destaca que o termo rede é compreendido, não somente 

como um agrupamento de instituições, mas como forma e estrutura de organização e 

funcionamento. Os autores afirmam tratar-se de uma rede, considerando que congrega um 

conjunto de instituições que têm objetivos semelhantes, que devem atuar de forma colaborativa, 

visando às demandas de desenvolvimento socioeconômico e de inclusão social. 

Dessa forma, mesmo que as concepções e diretrizes da extensão tecnológica ainda se 

apresentem no campo de ideias e as discussões sejam recentes, é imprescindível que os 

princípios que norteiam a constituição da Rede sejam colocados em plano de relevância para a 

consolidação das políticas públicas voltadas para a extensão. 

Assim, a criação da Rede Federal de EPCT, por meio da Lei 11.892/2008, estabelece, 

em seu artigo 6º, inciso IV, que os Institutos Federais têm por finalidade “[...] desenvolver 

programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica.”(BRASIL, 2008, p.[4]). 

O artigo 7º da mesma lei, destaca ainda que os Institutos Federais objetivam: 

 

IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da 

educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os 

segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de 

conhecimentos científicos e tecnológicos;  

V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda 

e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local 

e regional. (BRASIL, 2008, p.[4]). 

 

 

Neste contexto legal, a extensão é entendida como atividade fim da EPCT. A extensão, 

que antes carecia de sistematização e institucionalização, passou a requerer ações integradoras 

do currículo que construam o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão (XAVIER, 2013, p.15). 

Silva et al. (2013) corroboram com o apresentado acima, afirmando que a prática 

extensionista se coloca como campo de aprendizagem não só dos discentes, mas dos docentes 
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e demais sujeitos, pois para se aprender é preciso vivenciar o mundo, e não só ter teorias. Apesar 

de todos se surpreenderem com os conhecimentos advindos das experiências e apreensões 

subjetivas, muitos docentes da universidade ainda não valorizam a extensão, enquanto prática 

acadêmica. 

Diante disso, a Política Nacional de Extensão (PNE, 2012) e a Lei de Diretrizes e Bases 

(BRASIL, 1996) colocam que a extensão tem como papel promover a interação transformadora 

entre universidade e a sociedade, tendo como escopo um processo interdisciplinar, educativo, 

cultural, científico e político, por meio do qual se promove essa interação.  

Quanto ao acesso ao conhecimento, Mendes (2013) aponta que não tem como 

democratizar o conhecimento científico e tecnológico sem sair de dentro dos muros da 

instituição e as ações de extensão têm papel fundamental nesse processo, fazendo a ligação 

entre as demandas da sociedade, o ensino e a pesquisa. Dessa forma, essas ações não de vem 

ficar restritas à pós-graduação, têm que ser desenvolvidas em todos os níveis de ensino para 

que, efetivamente, seja estabelecida uma relação transformadora entre instituição e sociedade. 

Também é importante que o ensino, a pesquisa e a extensão ocupem o mesmo nível hierárquico 

na instituição, o que, historicamente, não ocorre. 

Viabilizar ações que resultem em projetos que oportunize que cada instituição da EPCT 

leve o conhecimento e a tecnologia às comunidades de seu entorno para colaborar com seu 

desenvolvimento, será um avanço no que diz respeito à consolidação da extensão. Para que isso 

ocorra, efetivamente, é necessário que os interesses da comunidade atendida e da instituição de 

ensino sejam alinhados e, para isso, volte-se à questão do diálogo entre as partes envolvidas nas 

ações de extensão. 

 

2.3 Projetos de extensão: aspectos sociais e institucionais 

 

Spies et al. (2009) conceituam projetos de extensão como um conjunto de ações 

processuais contínuas, de caráter educativo e/ou social, cultural, científico e tecnológico, que 

visam alcançar determinados objetivos em um período de tempo preestabelecido. Os autores 

acrescentam, ainda, que um dos maiores desafios da universidade está em promover o diálogo 

entre o saber científico e o saber popular, que consolide parcerias para a construção de um 

projeto de sociedade e que traga mais dignidade e solidariedade à vida das pessoas. 

Lins et al. (2014) corroboram com os autores citados quando acrescentam que os 

projetos de extensão universitária, além de tornarem possível a construção de um conhecimento 
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acadêmico mais elaborado, possibilitam a democratização do saber e a participação da 

comunidade no ambiente científico. Os autores complementam que os projetos de extensão 

contrariam a lógica da impessoalidade estabelecida em muitos setores da vida acadêmica, sendo 

um espaço de estabelecimento de relações solidárias, baseadas na afetividade e na instituição 

de vínculos de amizade nas relações sociais entre o acadêmico e a comunidade. 

Para Biscoli et al. (2012), a importância dos projetos de extensão não está baseada 

somente nas bases da educação superior (ensino, pesquisa e extensão), mas também na 

capacidade de formar cidadãos. De acordo com os autores, a universidade tem um importante 

papel na sociedade, que é formar profissionais para atuarem nas mais diversas áreas. Entretanto, 

deve articular os processos de formação, a fim de que atendam às demandas dessa sociedade. 

Para os autores, ao considerar esse aspecto, o aluno torna-se capaz de demonstrar o resultado 

dos outros dois pilares da educação, o ensino e a pesquisa, através do conhecimento acadêmico 

transmitido, que resulta em pesquisa e os seus resultados, se acrescidos da experiência, gera a 

extensão.   

É uma experiência válida e de extrema relevância onde o aluno tem a oportunidade de 

desenvolver sua sensibilidade social, através de uma participação mais ativa junto à 

comunidade. Dessa forma, ele busca participar dos projetos de extensão, reconhecendo a 

importância dessas experiências para o seu currículo, além de viabilizar o desenvolvimento de 

uma formação cidadã. Partindo desse contexto, observa-se ser imprescindível que a dimensão 

acadêmica da extensão busque contribuir continuamente, através das ações extensionistas, para 

reafirmar o compromisso institucional com a comunidade. Essa premissa será efetiva se as 

políticas para a extensão universitária atuarem como um processo acadêmico definido e 

efetivado em função das exigências da realidade, ação indispensável na formação do estudante, 

na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade. 

Dentro desse contexto, Castro (2004) avalia que a extensão universitária, pelas 

características apresentadas através dos seus projetos, tem possibilidade de se concretizar como 

uma prática acadêmica essencial quando se coloca como um espaço estratégico para promover 

práticas integradas entre várias áreas do conhecimento. Para isso, é necessário criar mecanismos 

que favoreçam a aproximação de diferentes sujeitos, favorecendo a multidisciplinaridade, onde 

potencializa, através do contato de vários indivíduos, o desenvolvimento de uma consciência 

cidadã e humana e, assim, a formação de sujeitos de mudança capazes de se colocarem no 

mundo com uma postura mais ativa e crítica. 
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Com o objetivo de criar uma política de fomento e incentivo à extensão universitária, 

foi instituído o Programa de Extensão Universitária – PROEXT através do decreto nº 6.495, de 

30 de junho de 2008, no âmbito do Ministério da Educação.  

Segundo Azevedo (2012), este Programa visa o apoio de instituições públicas de ensino 

superior no desenvolvimento de programas ou projetos de extensão, a fim de que cooperem na 

implementação de políticas públicas com foco na inclusão social. 

A partir da implementação desse programa, torna-se necessária a construção de 

parâmetros que orientem e avaliem o fazer acadêmico e também seus resultados. Tais 

parâmetros devem medir não somente ações operativas e quantitativas, mas também os 

resultados quantitativos e qualitativos das ações desenvolvidas. 

A partir de programas com essas dimensões e propósitos, como os do PROEXT, a 

relação universidade/comunidade vem a ser fortalecida com a extensão universitária, 

proporcionando diálogo entre as partes, possibilitando desenvolver ações sócio-educativas que 

priorizam a superação das condições de desigualdade e exclusão ainda existentes.  

No que diz respeito à avaliação dos projetos, Spies et al. (2009) acrescentam que o 

conjunto de resultados dos mecanismos internos e externos de avaliação permite um amplo 

diagnóstico a respeito da qualidade dos programas e projetos de extensão, bem como a sua 

contribuição para a comunidade regional. Para a autora, o processo de avaliação de projetos de 

extensão contribui para a verificação da importância e da necessidade de oferecimento, não 

apenas de novos projetos, mas, especialmente, da melhoria das atividades já oferecidas. 

Essas ações podem ser viabilizadas através dos projetos de extensão, que, na medida em 

que socializam e disponibilizam o conhecimento e experiências, têm a oportunidade de exercer 

e efetivar o compromisso com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. A universidade 

ao socializar e democratizar o conhecimento de que é detentora, por meio da extensão, 

dissemina o mesmo, não apenas aos alunos e aos professores, mas também, estende à 

comunidade. 

 

2.3.1 Resultados Institucionais: Universidades e Institutos Federais 

 

A extensão universitária, entendida por muito tempo como cursos de aprimoramento 

técnico, esteve fora da estrutura curricular das universidades, considerada como atividade 

“extracurricular”. Porém, com a busca dos movimentos estudantis por uma universidade mais 
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democrática, passou a ser concebida como a peça fundamental que faltava para viabilizar a 

propagação dos conhecimentos produzidos na universidade. 

 

 

A transformação da Extensão Universitária em um instrumento efetivo de mudança 

da Universidade e da sociedade, em direção à justiça social e ao aprofundamento da 

democracia, caminha pari passu com o enfrentamento desses desafios e a busca das 

novas oportunidades que se descortinam no contexto internacional e na realidade 

brasileira. Desafios a serem confrontados e oportunidades a serem aproveitadas por 

meio de políticas públicas. A efetividade destas, por sua vez, depende fortemente do 

que a Universidade Pública, em geral, e a Extensão Universitária, em especial, podem 

oferecer aos governos e à sociedade. (POLÍTICA NACIONAL DE EXTENSÃO, 

2012, p.18). 

 

 

Silva (2003) relata que as ações da extensão legitimam a universidade pela presença de 

atores universitários nos setores sociais executando ações de serviços, assistências, projetos 

culturais, ensino de extensão. Dessa forma, o autor acrescenta também que a presença dos 

setores sociais na elaboração dos planos, participação nos diálogos, interações, consensos e 

estratégias na realização de trabalhos em conjunto, é uma forma de legitimar as ações da 

universidade em relação à sociedade. 

A partir de experiências extraídas por meio do projeto de extensão desenvolvido na 

Universidade Federal Fluminense (UFF), Ottoni (2015) afirma que a extensão universitária 

assume grande importância nas atividades do projeto, entendendo ser essa a principal via para 

se exercitar o compromisso social da universidade através da realização de eventos, cursos e 

palestras para a comunidade. O autor reforça que a formação a partir da troca de saberes 

existentes nos projetos extensionistas, assume particular importância, uma vez que se integra à 

rede assistencial e atua como um espaço novo, voltado à humanização e à qualificação.  

Dentro desse contexto, observa-se que ao promover o contato com a comunidade através 

da participação em projetos ou ações de extensão, o acadêmico aprende a trabalhar com a 

diversidade cultural e social existente em cada realidade, desenvolvendo competências 

importantes como o trabalho em equipe e dialogando com a comunidade. 

Buvinich e Amorim (2013) colocam que a ação de extensão deve induzir a mudanças e 

benefícios tanto para a comunidade interna da universidade quanto para a comunidade externa. 

O que se espera é que a ação contribua para melhorar as condições de emprego, renda, inclusão 

social e bem-estar da população e da formação profissional do corpo discente, docente e de 

técnico administrativo da universidade. 
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Nesse contexto de mudança e transformação da extensão foi instituída a concepção de 

criação dos institutos federais no Brasil (IFs) e a constituição da Rede Federal de Educação 

Profissional Científica e Tecnológica. Segundo Mendes (2013), a criação dos Institutos 

Federais, foi uma estratégia do governo no sentido de implementar políticas que visavam à 

ampliação das oportunidades para jovens e adultos receberem educação pública e de qualidade.  

A Lei 11.892/2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (Rede EPCT) é gerida pelo Ministério da Educação (MEC) e dedica-se 

especialmente à formação de jovens e adultos para o mundo do trabalho, muitos dos quais já 

atuam em suas respectivas áreas e vêm para a sala de aula à procura de atualização, elevação 

da escolaridade, melhores competências para o ofício em questão e para a titulação. 

Em relação à universidade, Serrano (2012) afirma que pensar nesta instituição a partir 

de seus objetivos básicos de formação profissional, geração de novos conhecimentos e 

disseminação desses conhecimentos, é um processo complexo, face à natureza e diversidade do 

trabalho acadêmico. A extensão universitária está inserida neste contexto, apresentando uma 

diversidade conceitual e prática, que interfere expressivamente no “pensar” e no “fazer” no 

interior da Universidade. 

A vinculação da extensão universitária com o fortalecimento de políticas públicas e o 

seu papel em relação ao desenvolvimento social, representa uma demonstração de que as 

atividades de extensão contribuem para a superação das situações de desigualdade e exclusão 

social ratificando assim, as finalidades precípuas das ações extensionistas, conforme elencado 

na Política Nacional de Extensão (2012), especificamente na Diretriz de Impacto e 

Transformação Social quando ressalta: 

 

A Diretriz de Impacto e Transformação Social reafirma a Extensão Universitária 

como o mecanismo por meio do qual se estabelece a inter-relação da universidade 

com os outros setores da sociedade, com vistas a uma atuação transformadora, voltada 

para os interesses e as necessidades da maioria da população e propiciadora do 

desenvolvimento social e regional, assim como para o aprimoramento das políticas 

públicas (POLÍTICA NACIONAL DE EXTENSÃO, 2012, p. 35). 

 

No Quadro 7 é possível demonstrar os resultados institucionais das ações de extensão 

elaborados com base nos autores citados anteriormente. 

 

Quadro 7 – Resultados institucionais das ações de extensão 

Resultados institucionais esperados com as ações de extensão Referências 

Legitimidade das ações de extensão na Universidade Silva (2003) 
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Participação da Universidade na execução de ações junto à 

comunidade 

Silva (2003) 

Participação dos setores sociais na elaboração de planos e ações da 

Universidade 

Silva (2003) 

Capacidade de diálogo entre a Universidade e os setores sociais Silva (2003) 

Contribuir para melhorar as condições de emprego e renda Buvinich e Amorim (2013) 

Formação de jovens e adultos para o mundo do trabalho Lei 11.892/2008 

Superação de desigualdades e exclusão social PNE (2012) 

Emancipação econômica e social PNE (2012) 

   Fonte: A autora, 2016. 

 

2.3.2 Resultados Sociais: Comunidades 

 

Buvinich e Amorim (2013) colocam que há informação reduzida sobre a efetividade dos 

impactos dos programas e projetos de extensão quanto à transformação social pretendida, pois 

“não são devidamente aferidos, nem avaliados”. Esta limitação dificulta a identificação de 

estratégias eficazes, ou seja, que estão respondendo às demandas sociais e ao desenvolvimento 

de políticas de extensão universitária. 

Ao considerar a importância das ações de extensão como fator que impulsiona o 

desenvolvimento e a inclusão social, Arroyo e Rocha (2010) ressaltam que os programas de 

extensão devem buscar desconstruir o aspecto restrito assistencialista e devem estar associados 

a iniciativas que promovam debates acerca das questões mais melindrosas e mais difíceis da 

organização da sociedade.  

Os autores afirmam também, que as ações de extensão não devem perder de vista as 

carências materiais e de conhecimentos de grande parte da população brasileira, pois essas 

condições ocasionam a dependência destas pessoas aos seus provedores (instituições públicas, 

portanto, governo e a própria sociedade). 

Ainda em relação a essa dependência, Rocha (2007) acrescenta que as ações envolvendo 

extensão possibilitam que os cidadãos se tornem agentes transformadores da sociedade, 

pensando a complexidade da realidade, propondo ações de intervenção na comunidade, 

valorizando e tornando-se produtores de conhecimento, possibilitando a democratização 

cultural e social. 

Os resultados da implementação de projetos sociais advindos de uma ação de extensão, 

reduz, de forma sistemática, as principais vulnerabilidades da população, educando-a para a 

adoção de novos hábitos, preservação da saúde, meio ambiente e saneamento, apoiando 

iniciativas de geração de emprego e renda que levam à emancipação econômica, social e 

cultural. 
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Nesse contexto, Rocha (2007) resume afirmando que os projetos sociais de extensão 

universitária proporcionam, basicamente, mudança de atitude dos participantes diante do 

problema, substituição de um conceito fragmentário pela valorização do processo de aprender 

a aprender, ferramentas de ação que norteiam uma intervenção quanto aos objetivos, metas, 

formas de atuação, prazos, responsabilidades e avaliação, possibilitando a aproximação da 

comunidade e a transformação da realidade. 

No Quadro 8 é possível resumir os resultados sociais das ações de extensão elaborados 

pela pesquisadora com base nos autores citados. 

 

Quadro 8 – Resultados sociais das ações de extensão 

Resultados sociais esperados com as ações de extensão Referências 

Capacidade de desenvolver autonomia, protagonismo social e 

independência 

Rocha (2007) 

 

Emancipação econômica e social Arroyo e Rocha (2010) 

Formação de consciência do coletivo Arroyo e Rocha (2010) 

Inclusão social Arroyo e Rocha (2010) 

Existência de canal de diálogo entre o espaço acadêmico e a 

sociedade 

Buvinich e Amorim (2013) 

 

Ações de extensão que promova a integração com o mundo do 

trabalho 

Arroyo e Rocha (2010) 

 

Melhoria da qualidade de vida Rocha (2007) 

Formação de consciência crítica de mundo Rocha (2007) 

Desenvolvimento de capacidades necessárias para a prática 

profissional 

Arroyo e Rocha (2010) 

 

Superação de todas as formas e condições de desigualdade e 

exclusão 

Buvinich e Amorim (2013) 

 

Socialização e democratização do conhecimento Rocha (2007) 

   Fonte: A autora, 2016. 

 

2.4 Indicadores para projetos de extensão: sociais e institucionais 

 

2.4.1 Indicadores: conceitos, parâmetros, construção 

 

Os indicadores são elementos que apontam a existência de um problema ou de uma 

condição. O objetivo principal é demonstrar de que forma um sistema está funcionando e, em 

caso de existência de algum problema, orientar as providências a serem tomadas para que se 

chegue à melhor solução. 

Em meados da década de 1960, já se estruturavam dados para a composição de 

indicadores sociais, entendendo-se que se devia observar as consequências ou efeitos das 

intervenções realizadas com base neles. Mesmo assim, havia muito poucos conceitos e 
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metodologias para a construção de indicadores. Em seguida, na década de 1970 a pesquisa 

envolvendo indicadores sociais se disseminou para vários países e organismos internacionais.  

A Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE) e as Nações 

Unidas desenvolveram esses indicadores sociais, surgindo, assim, novos conceitos e 

metodologias para a sua elaboração. Rua (2004) acrescenta que pela primeira vez, começaram 

a questionar se o maior objetivo das sociedades ocidentais desenvolvidas deveria ser o 

crescimento econômico. Nesse período, os custos sociais do crescimento econômico e a pobreza 

como a outra face da moeda tornaram-se o foco do debate político. 

No final da década 1980, devido à crise econômica, reduziu-se consideravelmente o 

interesse pelos indicadores referentes às questões sociais, enfatizando-se somente os 

indicadores de ordem econômica. Essa situação mudou nos anos 1990, quando ressurgiu o 

interesse por eles, tanto na área social, como na de políticas públicas, ocorrendo a respectiva 

revalorização, inclusive, para a gestão governamental. 

Dessa forma, o uso de indicadores cresceu e, à medida que eles se expandiam, variavam 

seus conceitos. De acordo com Rua (2004), ainda havia um debate conceitual em torno deles, 

independente das pequenas diferenças entre si. O mesmo autor afirma que existia um consenso 

em que todo tipo de monitoramento e avaliação baseava-se no exame de indicadores.  

Atualmente no Brasil, as instâncias do governo, com uma gestão voltada para resultados, 

têm como elemento principal desse processo o uso de indicadores em todo o ciclo de gestão 

objetivando avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações governamentais. 

Dessa forma, evidencia-se que a tarefa de gerenciar envolve etapas de planejamento, 

organização, direção e controle, onde a última etapa objetiva conceder um retorno ao gestor 

sobre o cumprimento do planejamento e a direção que a organização está seguindo. Costa Filho 

(2014) afirma que o controle consiste na avaliação da gestão através de indicadores, 

confrontando se os resultados alcançados estão condizentes com os resultados pretendidos 

(planejamento). O controle pode ser, também, um direcionador da ação gerencial, na medida 

em que demonstra quais resultados são satisfatórios e quais precisam ser melhorados. 

Assim, é possível observar que existem diferentes adjetivos utilizados para caracterizar 

os indicadores, quais sejam: econômicos, sociais, gerenciais, de desempenho, de processo, de 

produto, de qualidade, de impacto, etc – dependendo muito do tipo de intervenção, do aspecto 

a ser avaliado, da metodologia de avaliação e do foco desta, entre outros aspectos. 

Vilarelli (1999) ressalta que, em projetos sociais, indicadores são parâmetros 

qualificados e/ou quantificados que detalham em que medida os objetivos de um projeto foram 
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alcançados, dentro de um prazo delimitado de tempo e em uma localidade específica. Como o 

próprio nome sugere, é uma espécie de “marca” ou sinalizador, que busca expressar algum 

aspecto da realidade sob uma forma que se possa observá-lo ou mensurá-lo. 

De acordo como autor citado anteriormente, os indicadores se referem a aspectos 

tangíveis e intangíveis da realidade. Os aspectos tangíveis são aqueles facilmente observáveis 

e aferíveis quantitativa ou qualitativamente, como renda, escolaridade, saúde, organização, 

gestão, conhecimentos, habilidades, formas de participação, legislação, direitos legais, 

divulgação, oferta etc. Já os aspectos intangíveis são aqueles sobre os quais somente pode-se 

captar parcial e indiretamente algumas manifestações: consciência social, autoestima, valores, 

atitudes, estilos de comportamento, capacidade empreendedora, liderança, poder, cidadania.  

Além disso, o mesmo autor destaca que os indicadores podem ser quantitativos ou 

qualitativos. Os indicadores são quantitativos quando procuram focar processos 

satisfatoriamente traduzíveis em termos numéricos, tais como valores absolutos, médias, 

porcentagens, proporções etc. Eles são qualitativos quando relacionados a processos, onde é 

preferível utilizar referências de grandeza, intensidade ou estado, tais como forte/fraco, 

amplo/restrito, frágil/estruturado, ágil/lento, satisfatório/insatisfatório. 

A finalidade precípua de um indicador é traduzir de forma mensurável, determinado 

aspecto de uma realidade dada (situação social) ou construída (ação de governo), a fim de tornar 

operacional a sua observação e avaliação (BRASIL, 2010, p. 21). É uma ferramenta eficaz e 

sistêmica que informa empiricamente sobre a evolução ou não de um aspecto observado. 

Dentro desse contexto, denota-se que para a construção de um indicador devem ser 

observados alguns parâmetros (KAYANO; CALDAS, 2002). Os parâmetros descritos no 

Quadro 9, se atendidos em sua construção, concedem aos indicadores um aspecto científico, 

porque são objetivos e, por sua vez, de fácil comprovação, ou seja, podem ser recuperados. 

Ainda em relação à construção de indicadores, os autores citados anteriormente 

enfatizam que é necessário ter certa cautela em termos de clareza da função e da utilidade dos 

indicadores, sob o risco de produzir informações inadequadas sobre a realidade social na qual 

se pretende intervir. Os autores complementam ainda que, alguns parâmetros devem ser 

observados no sentido de preservar seu aspecto científico, sua objetividade, simplicidade e 

facilidade na recuperação dos dados.  

Magalhães (2004) corrobora com os autores citados, quando coloca que um dos 

princípios fundamentais de um bom indicador é o seu poder de síntese e elevado poder de 

representação e destaca que, diante da infinidade de informações existentes, para construí-los é 
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necessário que se adote critérios que garanta a qualidade, utilidade e eficácia na provisão da 

informação, cuja geração da mesma é a sua função fundamental. 

Para Magalhães (2004), outro critério importante no processo de construção dos 

indicadores é observar a capacidade destes em cumprir suas funções. Royuela (2001) 

complementa destacando que as funções essenciais de um indicador são: prover informações 

sobre os problemas enfocados; subsidiar o desenvolvimento de políticas e estabelecimento de 

prioridades, identificando fatores-chave; contribuir para o acompanhamento das ações 

definidas; e, ser uma ferramenta de difusão de informações em todos os níveis. 

Fernandes, Rozenowicz e Ferreira (2004) destacam que a tarefa principal de um 

indicador é expressar, da forma mais clara e simples possível, uma situação que se deseja 

avaliar. O resultado de um indicador demonstra um dado momento e mostra, sob uma base de 

medida, o que está sendo realizado ou o que se projeta para ser feito. 

Rua (2004) ressalta que para que sejam viáveis, práticos e simples, os indicadores devem 

ter algumas condições especiais. Pode-se observar que essas condições complementam os 

requisitos citados por Magalhães (2004), Kayano e Caldas (2002), demonstrado no Quadro 9 e 

reforçam a questão da cientificidade que os indicadores devem ter. 

 Nesse contexto, observa-se que existem diversos conceitos utilizados pela literatura 

para nomear as condições especiais dos indicadores. Alguns autores utilizam o termo atributos, 

outros adotam critérios, parâmetros, requisitos, etc. Nesse trabalho será utilizado o termo 

“requisitos” por entender que o mesmo seja mais abrangente e estar de acordo com a proposta 

da pesquisa. 

 

Quadro 9 - Requisitos de um indicador 

Requisitos Referências Aspectos 

Comparabilidade Kayano; Caldas, 2002; 

Magalhães, 2004 

Um bom indicador deve conter 

elementos que possibilite a comparação 

temporal e espacial 

Simplicidade Kayano; Caldas, 2002; 

Magalhães, 2004; Rua, 

2004 

Indicadores devem ser de fácil 

obtenção, construção, manutenção, 

comunicação e entendimento pelo 

público em geral, interno ou externo 

Normalização Kayano; Caldas, 2002 É imprescindível que o indicador seja 

claro, atenda à necessidade do tomador 

de decisão e que esteja adequadamente 

documentado. 

Disponibilidade da informação Kayano; Caldas, 2002; 

Rua, 2004 

Os dados básicos para sua composição 

devem ser de fácil obtenção 

Possibilidade de quantificação Kayano; Caldas, 2002; O indicador de ter capacidade de 

alcance e mensuração quando 

necessário, com maior precisão 
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Magalhães, 2004; 

Fernandes, Rozenowicz 

e Ferreira (2004) 

possível e sem equívocos, com 

documentação adequada e atualização 

periódica 

Sensível a mudanças Magalhães, 2004 O indicador deve ter capacidade de 

refletir tempestivamente sobre as 

mudanças decorrentes de intervenções 

realizadas 

Possuir valores de referência Magalhães, 2004 O indicador deve ter o valor possível de 

ser encontrado  

Utilidade Magalhães, 2004 O indicador deve suportar decisões, 

sejam no nível operacional, tático ou 

estratégico, devendo basear-se nas 

necessidades dos tomadores de decisão 

Adaptabilidade Rua, 2004 Capacidade de resposta às mudanças de 

comportamento e exigências dos 

clientes 

Representatividade Rua, 2004 Captação das etapas mais importantes e 

críticas dos processos no local certo, 

para que ele seja suficientemente 

representativo, abrangente e fidedigno 

Rastreabilidade Rua, 2004 O indicador deve estar disponível para 

qualquer pessoa que sinta-se apta a 

verificar a boa aplicação das regras de 

uso dos indicadores (obtenção, 

tratamento, formatação, difusão, 

interpretação) 

Estabilidade Rua, 2004 O indicador deve ter a capacidade de 

estabelecimento de séries históricas 

estáveis que permitam monitoramentos 

e comparações das variáveis de 

interesse, com mínima interferência 

causada por outras variáveis 

Economia Rua, 2004 É a capacidade do indicador de ser 

obtido a custos baixos; a relação entre 

os custos de obtenção e os benefícios 

advindos deve ser positiva, ou seja, 

viável 

Praticidade Rua, 2004 Garantia de que o indicador realmente 

funciona na prática e permite a tomada 

de decisões gerenciais. 

    Fonte: A autora, 2016. 

 

Miranda (2013) afirma que, segundo o TCU, o uso de indicadores por instituições 

públicas tem vantagens por:  

 Permitirem a avaliação qualitativa e quantitativa do desempenho da instituição; 

 Possibilitam acompanhar e avaliar o desempenho ao longo do tempo, comparando o 

desempenho anterior com o corrente, o corrente com o padrão e o planejado com o real; 

 Proporcionar o enfoque de áreas importantes do desempenho e poder induzir mudanças 

estruturais e funcionais caso necessárias; 
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 Auxiliar o processo de coordenação organizacional, com base na discussão dos 

resultados. 

 

No campo aplicado das políticas públicas, os indicadores sociais são medidas usadas 

para permitir a operacionalização de um conceito abstrato ou de uma demanda de 

interesse programático. Os indicadores apontam, indicam, aproximam, traduzem em 

termos operacionais as dimensões sociais de interesse definidas a partir de escolhas 

teóricas ou políticas realizadas anteriormente. (JANUZZI, 2005, p. 138). 

 

 

Ao considerar todos os requisitos e a relevância dos indicadores para avaliar as políticas 

de governo, Carvalho (2015) enfatiza que os indicadores podem ser um instrumento de uso 

arriscado quando não se tem certeza do que necessita medir. Todavia, é importante destacá-los 

como potencialmente úteis às políticas públicas, que são uma das competências do Estado na 

concretização dos direitos sociais, entre eles o direito à educação de qualidade. A autora reforça 

que os indicadores são relevantes, especialmente em se tratando de operar fenômenos 

complexos como a educação e conceitos controversos como o de qualidade. 

Segundo os requisitos apresentados no Quadro 9, observa-se que é fundamental que os 

indicadores estejam orientados e sejam utilizados como referência para a tomada de decisões 

gerenciais na solução dos problemas apontados,servindo de base para a revisão de metas já 

estabelecidas. Assim, devem ser representativos para os processos e atividades, auxiliando nas 

análises e melhorias da forma mais prática e objetiva possível. 

Com base nas características e condições especiais dos indicadores, conclui-se que a 

utilização desse mecanismo de monitoramento e avaliação por instituições públicas, tem por 

objetivo contribuir com o melhor gerenciamento dos recursos disponíveis e facilitar a prestação 

de contas à sociedade.  

2.4.2 Indicadores de gestão das Instituições Federais de Ensino (IFES) 

 

Inicialmente, o conjunto de indicadores de desempenho para as IFES foi resultado de 

uma Auditoria Operacional realizada pelo Tribunal de Contas da União em 1999 na Fundação 

Universidade de Brasília (FUB). Esta ação teve como principal objetivo verificar a viabilidade 

da implementação de um conjunto de indicadores, visando criar subsídios para trabalhos futuros 

de análise de desempenho das instituições e comparação entre elas. (NORA, 2014). 

Após a consolidação dos resultados dos trabalhos da referida auditoria operacional, o 

TCU emitiu a Decisão 408/2002 (BRASIL, 2002) que determinava às IFES que incluíssem em 

seus relatórios de gestão das contas anuais os seguintes indicadores de desempenho: custo 
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corrente/aluno; aluno/professor; aluno/funcionário; funcionário/professor; Grau de 

Participação Estudantil (GPE); Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG); Conceito 

CAPES; Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) e Taxa de Sucesso na Graduação 

(TSG).(BARBOSA; FREIRE; CRISÓSTOMO, 2011). Segundo os mesmos autores, esse 

conjunto de indicadores não é completo e nem imune a imperfeições, eles são determinados por 

órgãos externos às IFES, sendo, portanto, necessária uma avaliação periódica, visando correção 

de distorções e aprimoramento constante. 

Para Miranda (2013), esses indicadores baseiam-se nos critérios de: a) eficiência, que 

procuram informar o custo para se alcançar um resultado; b) de produtividade, que buscam 

definir relações entre recursos utilizados e produtos obtidos; c) de eficácia, que apresentam o 

grau de consecução das metas da instituição. 

O conceito de Aluno Equivalente busca retratar a quantidade total de alunos 

matriculados em cada IFES, com base em cálculo que equipara os alunos dos cursos a variáveis, 

como: nível dos custos, tempo previsto de duração dos cursos e eficiência na formação dos 

ingressantes. Para tanto, é utilizado um modelo matemático específico que inclui várias 

constantes e distintas variáveis. Busca-se, com isso, chegar a um total de alunos que sirva de 

comparação para todos os cursos em todas as IFES objeto do cálculo (BRASIL, 2005). 

Este indicador tem por finalidade medir o quanto custa anualmente um aluno de 

graduação matriculado na instituição, sendo uma relação entre as despesas correntes das IFES 

e o número de alunos equivalente, podendo ou não incluir o Hospital Universitário (HU). 

Representa a relação entre as despesas correntes de todas as unidades gestoras, diminuindo as 

despesas com sentenças judiciais, aposentadorias, reformas e pensões, pessoal cedido ou em 

afastamento (tanto no país como no exterior). Além disso, inclui 65% das despesas correntes 

dos hospitais universitários, pelo aluno equivalente que são calculadas mediante o número de 

alunos equivalentes da graduação, mais o número de alunos em tempo integral de pós-

graduação e residência médica (BRASIL, 2005; COSTA; RAMOS; SOUZA; 2010). 

Para Miranda (2013), o indicador Aluno Equivalente, é o principal para fins de análise 

dos custos de manutenção das IFES, nas rubricas referentes a Outros Custeios e Capital (OCC), 

segunda a metodologia da SESu/MEC. O modelo agrega quatro indicadores parciais 

relacionados às atividades de ensino, para cálculo do aluno equivalente total em todas as IFES. 

São eles: graduação; mestrado stricto sensu; doutorado; e residência médica.  

A autora citada acima complementa afirmando que o indicador é um dos mais 

importantes, pois demonstra quantitativamente o desempenho e a produtividade de cada 
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universidade. É utilizado para estabelecer a parte do recurso anual do MEC a que cada IFES 

faz jus, em relação ao que esse Ministério designa como custo de manutenção na rubrica 

referente a outras despesas de custeios e capital das universidades. Nora (2014) corrobora, 

relatando que o custo corrente/aluno equivalente visa mensurar as despesas correntes por aluno, 

como uma medida de eficiência, buscando retratar a forma como os recursos alocados na 

produção de ensino e pesquisa estão sendo utilizados. 

O indicador custo corrente/aluno equivalente é utilizado pelo MEC/SESu e pelo TCU 

com objetivos diferentes e apresenta uma pequena variação entre eles. No primeiro caso, é 

calculado apenas para instituições da matriz do Ministério da Educação e tem uma finalidade 

orçamentária dentro da matriz SESu. No segundo caso, a finalidade é fazer um diagnóstico do 

desempenho da área de ensino superior.  

Segundo Nora (2014), o objetivo do indicador aluno tempo integral/professor 

equivalente é estabelecer uma medida de produtividade dos recursos docentes da instituição. 

Nesse contexto, Barbosa, Freire e Crisóstomo (2011), destacam que, de acordo com a Decisão 

Normativa do TCU (2002), essa medida de produtividade pode ser evidenciada através da 

relação entre o número de alunos em tempo integral e o número de professores equivalentes, 

ou seja, representa proporcionalmente a quantidade de alunos que estão sob a tutela acadêmica 

de um professor. 

Oliveira (2013) afirma que, além de medir o número de alunos atendidos por um 

determinado número de professores, esse indicador capta, também, a habilidade do atendimento 

dispensado pelos docentes.  

Segundo Barbosa, Freire e Crisóstomo (2011), o indicador Aluno Tempo 

Integral/Funcionário Equivalente representa a relação de alunos em tempo integral pelo número 

de funcionários equivalentes, que é obtido por meio dos seguintes pesos: 0,5 para 20 horas por 

semana, 0,75 para 30 horas por semana e 1 para 40 horas por semana.  

Nora (2014) ressalta que o objetivo desse indicador é estabelecer uma medida de 

produtividade dos recursos técnicos administrativos da instituição.Esse indicador demonstra a 

produtividade e a eficiência dos funcionários de uma instituição, a partir do cálculo do número 

médio de alunos por funcionário. 

Oliveira (2013), afirma que, de acordo com a DN/TCU/2002, o indicador Funcionário 

Equivalente/Professor Equivalente tem a finalidade de medir o número de técnico-

administrativos que estão associados a uma determinada clientela de docentes. Nora (2014) 

enfatiza que se trata de um indicador de produtividade complementar aos indicadores custo-
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corrente/aluno e aluno/professor e busca quantificar a composição dos recursos humanos 

relacionados às atividades meio e fim da instituição. 

Ferreira, Santos e Pessanha (2013) complementam que esse indicador reflete o tamanho 

da carga administrativa sob o enfoque unitário do professor, que é um servidor diretamente 

voltado para a atividade fim, e sem o qual a atividade de ensino presencial não ocorreria.  

Para Ferreira, Santos e Pessanha (2013), o Grau de Participação Estudantil é o resultado 

da proporção entre o aluno de graduação aproximado em tempo integral e a quantidade de 

alunos de graduação registrados para o ano letivo.  

Esse indicador mede o grau de alcance e de penetração das políticas institucionais pelo 

nível de participação estudantil. Ele é obtido por meio da razão entre o número de alunos em 

tempo integral e o número total de alunos matriculados nos cursos de graduação e expressa o 

grau de utilização pelo corpo discente, da capacidade instalada da IFES e a velocidade de 

integralização curricular (BARBOSA; FREIRE; CRISÓSTOMO, 2011; BRASIL, 2005). 

Segundo Nora (2014), o indicador Grau de Envolvimento Discente com a Pós-

graduação (GEPG), com base na DN/TCU/2002, visa apontar a relação entre o número de 

estudantes vinculados a programas de mestrado e doutorado e o número total de estudantes 

matriculados na graduação e pós-graduação. Barbosa, Freire e Crisóstomo (2011) afirmam que 

esse indicador demonstra a intensidade do envolvimento discente com a pós-graduação stricto 

sensu, e é alcançado por meio da divisão do total de alunos de pós-graduação pela soma do total 

de alunos de graduação e pós-graduação. 

O conceito CAPES/MEC indica a qualidade dos cursos de pós-graduação stricto sensu 

avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (BARBOSA; 

FREIRE; CRISÓSTOMO, 2011; BRASIL, 2005).  

Oliveira (2013) relata que, segundo a DN/TCU/2002, esse indicador tema finalidade de 

avaliar itens como: publicação dos docentes e discentes, o tempo de permanência nos cursos, a 

estrutura física, entre outros. O autor ressalta que o conceito varia de 1 a 7, sendo que quanto 

maior for o conceito, melhor o programa. Destaca ainda que, para fins de cálculo desse 

indicador, se o programa tiver em seus programas de pós-graduação apenas cursos de mestrado, 

a nota máxima que lhe será atribuída é 5. O resultado é baseado na divisão entre o somatório 

dos conceitos dos diversos programas e a quantidade desses programas de pós-graduação, 

excluindo os mestrados profissionalizantes. 

De acordo com Nora (2014), o Índice de Qualificação do Corpo Docente tem por 

objetivo mensurar a qualificação do corpo docente da instituição fundamentada pela titulação 
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dos professores. Oliveira (2013) destaca que, com base na DN/TCU/2002, esse indicador tem 

como premissa medir a qualidade técnica do corpo docente, aplicando pesos que variam de 1 a 

5 para os docentes conforme a sua titulação. Para os docentes com doutorado é atribuído o peso 

5, para docentes com mestrado 3, para docentes com especialização 2 e 1 para docentes com 

graduação. O autor afirma que é um indicador que reflete o resultado da política de capacitação 

docente adotado pelas IFES.  

É importante ressaltar que esse indicador é aplicado a todos os professores da 

instituição, incluindo os em exercício efetivo, substitutos, visitantes, afastados em capacitação 

e os cedidos. 

Barbosa; Freire; Crisóstomo (2011) afirmam, com base na DN/TCU/2002, que a Taxa 

de Sucesso na Graduação é um indicador que mede o percentual dos alunos que se formam 

frente ao número de alunos ingressantes em cada curso. Os autores ressaltam que ele evidencia 

a relação entre o número de alunos concluintes e o número de alunos ingressantes, refletindo o 

nível de retenção do sistema acadêmico,sendo obtido pela razão entre o número de diplomados 

e o número de ingressantes, acertados pelo ano em que esses alunos ingressaram na instituição 

e por um tempo de permanência acreditado, fixado pela SESu/MEC para cada curso.  

Nora (2014) esclarece que esse indicador identifica o índice de alunos que concluem a 

graduação no tempo de duração padrão previsto por cada curso. 

No Quadro 10 está a descrição de cada um dos indicadores com as variáveis e 

referências relacionadas: 

 

Quadro 10 - Indicadores de desempenho das instituições federais de ensino superior proposto 

pelo TCU 

 
Indicador Variáveis relacionadas Referências 

Custo corrente/Aluno 

Equivalente 

Custo corrente 

Número de alunos equivalentes da graduação 

Número de alunos Tempo Integral de Pós-

Graduação 

DN/TCU/2002, Costa; Ramos; 

Souza (2010), Miranda (2013), 

Nora (2014), Barbosa; Freire; 

Crisóstomo (2011). 

Número de aluno de Residência Médica 

Aluno Tempo 

Integral/Professor 

equivalente 

Número de alunos da graduação em Tempo 

Integral 

Número de alunos Tempo Integral de Pós-

Graduação 

Número de aluno de Residência Médica 

DN/TCU/2002, Nora (2014), 

Barbosa; Freire; Crisóstomo 

(2011), Oliveira (2013). 

Número de professores equivalentes 

Aluno Tempo 

Integral/Funcionário 

Equivalente 

Número de alunos da graduação em Tempo 

Integral 

Número de alunos Tempo Integral de Pós-

Graduação 

Número de aluno de Residência Médica 

DN/TCU/2002, Nora (2014), 

Barbosa; Freire; Crisóstomo 

(2011), Oliveira (2013). 
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Número de funcionários equivalentes 

Funcionário Equivalente 

/Professor Equivalente 

Número de funcionários equivalentes DN/TCU/2002, Oliveira (2013), 

Nora (2014), Ferreia; Santos; 

Pessanha (2013). 
Número de professores equivalentes 

Grau de Participação 

Estudantil 

Número de alunos da graduação em Tempo 

Integral 

DN/TCU/2002, Ferreira; Santos; 

Pessanha (2013), Barbosa; Freire; 

Crisóstomo (2011). Total de alunos efetivamente matriculados na 

graduação 

Grau de Envolvimento 

Discente com a Pós-

graduação (GEPG) 

Total de alunos efetivamente matriculados na 

pós-graduação (stricto sensu) 

DN/TCU/2002, Nora (2014), 

Barbosa; Freire; Crisóstomo 

(2011). Total de alunos efetivamente na graduação 

Conceito CAPES/MEC 

para Pós-Graduação 

Somatório dos conceitos de todos os 

programas de Pós-Graduação 

DN/TCU/2002, Barbosa; Freire; 

Crisóstomo (2011), Oliveira 

(2013). Número de programas de pós-graduação 

Índice de Qualificação 

do Corpo Docente 

Número de professores de acordo com a sua 

titulação 

DN/TCU/2002, Nora (2014), 

Oliveira (2013). 

 Taxa de Sucesso na 

Graduação 

Número de diplomados DN/TCU/2002, Nora (2014), 

Barbosa; Freire; Crisóstomo 

(2011). 
Número total de alunos ingressantes 

Fonte: A autora, 2016. 

.  

Segundo Oliveira e Turrioni (2006), as avaliações das IFES pelo TCU ainda não 

retratam de forma clara o desempenho e as necessidades reais, mas são as melhores ferramentas 

para análise do desempenho e da eficiência que o sistema público dispõe. 

Apesar de possíveis imperfeições existentes nas diversas métricas utilizadas para o 

cálculo de indicadores de gestão, o uso destes coaduna-se com o pensamento da administração 

gerencial. Eles objetivam ser um mecanismo a mais para dar suporte ao processo de avaliação 

institucional das IFES, mas necessitam aperfeiçoamento constante para que possam evidenciar 

a realidade da instituição avaliada, servindo de instrumento para a tomada de decisão.  

 

2.4.3 Indicadores para Extensão Universitária 

 

A contribuição das ações de extensão para a produção do conhecimento e a formação 

de estudantes, professores e técnicos administrativos e sua efetividade para a transformação da 

Universidade e da sociedade dependem, também, da construção de um sistema de 

monitoramento e avaliação que permita a avaliação dessas ações. Para Avelar (2011), os 

indicadores devem atender a vários requisitos para realizar a avaliação institucional, sendo 

instrumentos de avaliação das ações da universidade. 

Silva (2011) esclarece que ao se investir numa ação de extensão, pretende-se garantir 

sua plena realização, com o apoio estrutural dos gestores da extensão universitária. A autora 

destaca que com a construção de indicadores associados à evolução de uma atividade de 
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extensão e em harmonia com as orientações da avaliação, será possível estabelecer um padrão 

universalizado para gerar e gerir políticas públicas eficazes. 

Dentro desse contexto, a Política Nacional de Extensão (PNE, 2012) apresenta como 

desafios para a expansão e consolidação da extensão universitária, a necessidade de incorporar 

ao conjunto de indicadores de avaliação da extensão aqueles que se referem às dimensões 

acadêmicas e qualitativas e os relacionados aos impactos sociais da extensão. Esta política 

destaca também, a necessidade de atualizar os sistemas de informação e avaliação da extensão 

universitária vigentes, superando a prática de registro de dados isolados e construindo 

indicadores que incorporem as dimensões da política de gestão, infraestrutura, relação 

universidade-setores sociais, plano e produção acadêmica. 

As discussões realizadas no FORPROEX (2011) ratificam os desafios citados na 

Política Nacional de Extensão (PNE, 2012), quando estabelecem que os aspectos da rotina 

acadêmica que tenham relação com a extensão universitária devem ser construídos e 

normatizados com prioridade por meio de um processo de monitoramento e avaliação da 

extensão, inclusive com definição de indicadores. 

A Política Nacional de Extensão (PNE, 2012) estabelece, também, que o sistema de 

monitoramento e avaliação deve ter abrangência nacional, pelo menos quanto aos aspectos mais 

gerais das ações extensionistas. No que se refere a esses aspectos, o sistema deve ser construído 

em parceria com instituições de caráter nacional, como o INEP, do Ministério da Educação 

(MEC), e estar articulado com os sistemas de monitoramento e avaliação já existentes. Os 

sistemas de âmbito local ou regional podem ser construídos, de forma articulada ou não com 

um sistema nacional, para complementarem o registro de informações ou a avaliação de ações 

de extensão específicas. 

Diante desse contexto, Dalben e Vianna (2008) afirmam que para haver o 

desenvolvimento das propostas de avaliação com base em indicadores é necessário que a área 

de extensão construa indicadores auditáveis (possíveis de verificação), mensuráveis (valores 

numéricos) e comparáveis (indicadores únicos ou similares para todas as IES), a fim de conferir 

legitimidade ao processo. As autoras reforçam ainda que é fundamental a organização de um 

banco de dados, com critérios de excelência e confiabilidade, que valorize a análise da extensão 

em um cenário macro, possibilitando a construção de indicadores que realmente participem e 

interfiram na gestão universitária. 

Sob essa perspectiva, Buvinich e Amorim (2013) afirmam que desde 2001, o 

FORPROEX vem realizando esforços importantes na definição de indicadores para 
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monitoramento e avaliação institucional da extensão no contexto do SINAES e do Censo da 

Educação Superior que realiza periodicamente o INEP-MEC. 

Apesar dos esforços do FORPROEX em buscar instituir indicadores correspondentes à 

área de extensão, não existe um sistema de informações estruturado. Dessa forma, é necessário 

criar fontes, instrumentos e fluxos de informações eficientes e eficazes, considerando que não 

existem atualmente formulários para a coleta dessas informações. 

A adequação de tecnologias complementares aos sistemas existentes, disponibilizadas 

pelos órgãos públicos, é uma ação de extrema relevância que deve buscar estabelecer 

parâmetros para a produção de informações, facilitando assim, o fluxo dessas aos interessados, 

constituindo uma base de informações que possibilite a construção de indicadores que 

realmente participem e interfiram na gestão da instituição. 

Buvinich e Amorim (2013) apresentam um conjunto de indicadores operacionalizados 

em uma base de dados com a tecnologia DevInfo, utilizada pelas Nações Unidas para o 

monitoramento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, com a finalidade de 

desenvolver um sistema de indicadores institucionais para apoiar a tomada de decisões, as 

funções de monitoramento e avaliação e, a divulgação das ações de extensão. Segundo os 

autores, essa ação encontra-se alinhada às diretrizes da gestão por resultados e seguem as 

orientações e recomendações do FORPROEX e do INEP/MEC. 

Segundo Buvinich e Amorim (2013) a DevInfo é adaptável a diversas ações de 

monitoramento e indicadores para melhorar a gestão das ações de extensão nas Instituições de 

Ensino Superior (IES). Além disso, a tecnologia permite a inclusão de marcos e indicadores 

institucionais e possibilita a definição de indicadores para temas, projetos e diversos programas 

vinculados aos diferentes níveis acadêmicos, como: centros, departamentos, coordenações, 

núcleos, etc. e, geográficos: distritos, municípios e estados. 

Ao alinhar a gestão por resultados às diretrizes do FORPROEX e MEC/INEP, Buvinich 

e Amorim (2013) esclarecem que os indicadores de recursos e processos estão intimamente 

atrelados à obtenção dos resultados expressados nos indicadores de produtos, efeitos e impacto 

e estão alinhados às dimensões estratégicas da extensão, que são o plano acadêmico, a política 

de gestão, a produção acadêmica e a relação universidade-sociedade, como se observa no 

Quadro 11. 

 

Quadro 11 - Indicadores por dimensão e categoria na gestão por resultados 

Dimensão: PLANO ACADÊMICO 
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Indicadores Especificações 

Percentual de cursos de graduação cujos projetos 

pedagógicos prevejam programas de extensão como 

componentes curriculares 

Indicador de efeito, pois o objetivo é conseguir que 

um maior número de disciplinas incorpore ações de 

extensão 

Percentual de programas de pós-envolvimento dos 

alunos em projetos e programas de extensão 

(palestras em escolas públicas, atendimentos em 

clínicas e hospitais, etc) 

Indicador de produto,pois são bens e/ou serviços 

prestados pelas ações de extensão 

Percentual de Programas e Projetos de extensão 

articulados à pesquisa com relação ao total de 

programas e projetos de extensão 

Indicador de efeito, pois o objetivo é conseguir um 

maior número de programas e projetos de extensão 

articulados à pesquisa 

Percentual de projetos de pesquisa articulados a 

atividades/projetos/programas de extensão em 

relação ao total de projetos de pesquisa 

Indicador de efeito, pois o objetivo é conseguir um 

maior número de programas e projetos de pesquisa 

articulados à pesquisa 

Percentual de atividades, projetos e programas que 

resultaram em monografias de final de cursos de 

graduação, teses e dissertações 

Este indicador é de efeito e pode ser de impacto pode 

gerar mudanças importantes na formação do aluno de 

graduação e/ou pós-graduação 

Percentual de pesquisas originadas a partir e 

atividades/projetos/programas de extensão 

Este é um indicador de efeito, pois o objetivo é que 

um maior número de pesquisas resulte de programas 

e projetos de extensão 

Percentual de trabalhos de divulgação científica 

originada a partir de atividades/projetos e programas 

de extensão 

Será um indicador de efeito se seu objetivo for ter um 

maior número de trabalhos de divulgação científica 

resultando em programas e projetos de extensão 

Percentual de projetos e programas de extensão que 

geram tecnologia (social) aplicada 

Este é um indicador de efeito, pois o objetivo é que 

os programas e projetos de extensão gerem 

tecnologias 

Percentual de projetos e programas de extensão que 

geram pesquisa 

Este é um indicador de efeito, pois o objetivo é que 

os programas e projetos de extensão gerem pesquisa 

Percentual de alunos de graduação (bolsistas e não 

bolsistas) que participam em projetos e programas de 

extensão 

Indicador de efeito, pois o objetivo é levar a 

participação de alunos de graduação em ações de 

extensão 

Percentual de alunos nos programas de pós-

graduação que participam em projetos e programas de 

extensão 

Indicador de efeito, pois o objetivo é levar a 

participação de alunos de pós-graduação em ações de 

extensão 

Percentual de docentes envolvidos com 

atividades/projetos e programas de extensão em 

relação ao total de docentes da universidade 

Indicador de efeito, pois o objetivo é levar a 

participação de docentes em ações de extensão 

Números de horas semanais por docente dedicadas às 

atividades /projetos e programas de extensão 

Indicador de atividade 

 

Dimensão: POLÍTICA DE GESTÃO 

Indicadores Especificações 

Nº de ações /projetos/programas registrados na Pró-

reitoria de extensão 

Indicador de atividade 

Percentual de bolsas acadêmicas de extensão em 

relação ao total de bolsas da instituição 

Pode ser indicador de recursos ou de efeito 

dependendo do objetivo almejado 

Percentual de ações de extensão por área temática: 

Comunicação, cultura, direitos humanos e Justiça, 

Educação, Meio Ambiente e Saúde, Tecnologia e 

Produção e Trabalho 

Indicador de atividade 

Percentual de servidores Técnicos envolvidos com 

atividades/projetos/programas de extensão em 

relação ao total de servidores da universidade 

Pode ser indicador de recursos ou de efeito 

dependendo do objetivo almejado 

Percentual de recursos da matriz orçamentária 

institucional, destinados às ações de extensão 

Pode ser indicador de recursos ou de efeito 

dependendo do objetivo almejado 

Percentual de ações de extensão financiadas por meio 

de editais e chamadas públicas 

Indicador de recursos. 
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Percentual de ações de extensão financiadas por meio 

de recursos próprios incluindo contratos e convênios 

Indicador de recursos 

Percentual de ações de extensão financiadas por 

recursos orçamentários 

Indicador de recursos 

 

Dimensão: PRODUÇÃO ACADÊMICA 

Indicadores Especificações 

Percentual de alunos de graduação que apresentam 

trabalhos em eventos acadêmicos, científicos em 

relação ao total de alunos que participam em projetos 

e programas de extensão 

Indicador de efeitos 

Percentual de alunos de pós-graduação que 

apresentam projetos em eventos acadêmicos, 

científicos em relação ao total de alunos que 

participam em projetos e programas de extensão 

Indicador de efeitos 

 

Dimensão: RELAÇÃO UNIVERSIDADE-SOCIEDADE 

Indicadores Especificações 

Percentual de parcerias da extensão com órgãos 

públicos em relação ao total de ações 

Pode ser indicador de recursos ou de efeito 

dependendo do objetivo almejado 

Percentual de ações de extensão dirigidas às escolas 

públicas em relação ao total de ações 

Indicador de produto ou de efeito dependendo do 

objetivo almejado 

Percentual de ações de extensão voltadas para o 

desenvolvimento regional em relação ao número total 

de ações 

Indicador de produto ou de efeito dependendo do 

objetivo almejado 

Percentual de ações de extensão dirigidas à população 

com vulnerabilidade social em relação ao total de 

ações 

Indicador de produto ou de efeito dependendo do 

objetivo almejado 

Percentual de ações de extensão dirigidas à inclusão 

social em relação ao total de ações 

Indicador de produto ou de efeito dependendo do 

objetivo almejado 

Números de municípios e de mesorregiões atingidos 

por atividades/projetos e programas de extensão 

Indicador de produto (cobertura) 

Percentual de ações de extensão desenvolvidas em 

municípios fora de sede da universidade em parcerias 

com instituições governamentais ou não 

governamentais 

Indicador de produto ou de efeito dependendo do 

objetivo almejado 

Percentual do total de participantes certificados horas 

nos cursos (somatório de horas dos cursos x número 

de participantes certificados no período) 

Indicador de atividade 

Fonte: Buvinich e Amorim (2013, p. 34). 

 

De acordo com Buvinich e Amorim (2013), a gestão por resultados requer que, a partir 

do estabelecimento de objetivos estratégicos, haja a especificação de uma cadeia de resultados, 

com indicadores e metas em cada um dos níveis. Por meio desses indicadores, é possível 

verificar (qualificar e mensurar) se as ações de extensão desenvolvidas pela universidade estão 

ou não alcançando os objetivos e metas estabelecidos. O Quadro 12 demonstra os níveis de 

alcance e os indicadores na gestão por resultados. 

 

Quadro 12 - Níveis de alcance e indicadores na gestão por resultados na extensão 

universitária 
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Nível Descrição Indicadores 

Recursos Recursos humanos, financeiros, físicos e 

institucionais alocados para as atividades de 

Extensão 

De insumo que mensuram a quantidade 

e qualidade dos recursos fornecidos 

(programados e realizados) para um 

programa, projeto ou ação de extensão. 

Processos Combinação dos recursos através de 

tarefas/atividades/processos para a obtenção 

de produtos ou bens e serviços tangíveis e 

intangíveis para o público interno e externo da 

Universidade. 

De atividades que mensuram as 

atividades programadas e realizadas para 

a implementação dos recursos (cursos, 

treinamentos, reuniões, atendimentos, 

etc).   

Uso dos Produtos Mudanças nas capacidades, habilidades, 

competências do público interno e externo da 

Universidade induzidas pelas ações de 

extensão 

De produtos que 

mensuram os bens e 

serviços conseguidos 

com as atividades, tais 

como: monografias e 

estágios realizados, 

alunos e público 

participante com 

novas habilidades, 

conhecimentos, etc. 

 

 

 

 

 

R 

 

E 

 

S 

 

U 

 

L 

 

T 

 

A 

 

D 

 

O 

 

S 

Efeitos para o 

público envolvido 

Mudanças no comportamento e condições 

e/ou estado no público interno e externo 

depois de receber, interagir, adotar, usar os 

bens e serviços da extensão.   

De efeitos que 

mensuram a 

quantidade e 

qualidade das 

mudanças de diversa 

índole trazidos pela 

maior 

capacidade/habilidade 

e fornecimento e uso 

dos bens e serviços. 

Mudança ou 

transformação 

social 

Mudanças de longo prazo ocorridas no 

público interno e externo da Universidade no 

seu ambiente e que podem estar induzidas 

tanto pelas ações de extensão como por outras 

ações vinculadas a políticas públicas mais 

amplas ou a fatores fora de controle dos atores 

e públicos participantes. 

De impacto que 

mensuram e ajudam a 

qualificar as 

mudanças no estado e 

condições do público 

interno e externo da 

Universidade 

Fonte: Buvinich e Amorim (2013, p. 16). 

 

2.4.4 Indicadores para ações de extensão da Rede Federal de EPCT 

 

Os indicadores têm papel fundamental no diagnóstico da extensão na Rede Federal de 

EPCT, visando a socialização de informações, difusão de resultados, aprimoramentos dos 

processos e otimização dos recursos. A construção desses indicadores resulta na mensuração 

da eficiência, eficácia e efetividade das ações de extensão, servindo como parâmetros que 

poderão ser utilizados para análise do orçamento das instituições e financiamento da extensão 

tecnológica na Rede Federal de EPCT, bem como avaliação institucional pela sociedade. 

Xavier et al. (2013) ressaltam que as ações de extensão tecnológica poderão ser 

organizadas por área temática, linhas de extensão, carga horária, número de participantes tendo 
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como métrica os programas, projetos, cursos, prestação de serviços, eventos, produções e 

produtos acadêmicos. 

Os autores afirmam, ainda, que o levantamento dos dados para cálculo dos indicadores 

necessita de um sistema informatizado desenvolvido para esta finalidade, o que permitirá uma 

melhor eficiência e precisão das informações.  

Dessa forma, o Fórum de Extensão da Rede Federal de EPCT apresenta um rol de 

indicadores para mensuração das ações institucionais de extensão no que diz respeito ao 

cumprimento da Política Nacional de Extensão no âmbito da Rede de EPCT, citado por Xavier 

et al. (2013), conforme Quadro 13. 

 

Quadro 13 - Indicadores para as dimensões da extensão tecnológica 

 
DIMENSÕES INDICADORES 

Desenvolvimento Tecnológico Número de programas registrados 

Número de projetos registrados 

Número de estudantes envolvidos  

Número de servidores envolvidos  

Número de estudantes bolsistas 

Número de servidores bolsistas 

Números de bolsas de extensão para estudantes 

Números de bolsas de extensão para servidores 

Número de convênios/parcerias nacionais e internacionais 

Número de acordos e parcerias firmados 

Horas de trabalho dos servidores dedicados a atividades de 

extensão 

Percentual de estudantes envolvidos em programas e projetos 

Percentual de servidores envolvidos em programas e projetos 

Orçamento anual da extensão 

Projetos Sociais 

 

Número de programas de extensão 

Número de programas registrados 

Número de projetos registrados 

Número de projetos de extensão 

Número de estudantes envolvidos 

Número de servidores envolvidos 

Número de estudantes bolsistas 

Número de servidores bolsistas 

Número de comunidades atendidas 

Percentual de estudantes envolvidos em programas e projetos 

Percentual de servidores envolvidos em programas e projetos 

Número de pessoas da comunidade externa atendidas nas 

atividades de extensão 

Número de pessoas da comunidade interna atendidas nas 

atividades de extensão 

Estágio e emprego Número de estudantes encaminhados para estágio 

Número de empresas cadastradas como ofertantes de 

estágio/emprego 

Número de oferta anual de estágios 

Número de estudantes encaminhados para o emprego 

Número de empresas cadastradas com oferta anual de emprego 
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Cursos de extensão ou Formação Inicial 

e Continuada 

Número de cursos ofertados 

Número de estudantes matriculados 

Número de estudantes concluintes 

Carga horária dos cursos 

Modalidade do curso 

Área do conhecimento/Eixo Tecnológico do curso 

Projetos Culturais Artísticos, 

Científicos, Tecnológicos e Esportivos 

Número de projetos registrados 

Número de estudantes envolvidos 

Número de servidores envolvidos 

Número de pessoas da comunidade externa envolvida 

Número de pessoas da comunidade interna envolvida 

Público alvo atingido 

Percentual de estudantes envolvidos em programas e projetos 

Percentual de servidores envolvidos em programas e projetos 

Visitas técnicas Número de estudantes envolvidos 

Número de servidores envolvidos 

Número de visitas efetuadas 

Empreendedorismo e Associativismo Número de estudantes envolvidos nas ações de 

Empreendedorismo/Associativismo 

Número de servidores envolvidos nas ações de 

Empreendedorismo/Associativismo 

Número de empresas residentes na incubadora 

Número de empresas juniores 

Número de empresas associadas à incubadora 

Número de empresas graduadas pela incubadora 

Número de pessoas envolvidas com hotel de projetos 

Acompanhamento de egressos Número de egressos no mundo do trabalho atuando na área de 

formação 

Número de egressos no mundo do trabalho atuando em outra 

área que não a de formação 

Número de egressos que verticalizaram o ensino na área de 

formação 

Número de egressos que verticalizaram o ensino em outra área 

que não a de formação 

 Fonte: Xavier et al.(2012) 

 

O Quadro 13 descreve os indicadores quantitativos que expressam o conjunto das 

atividades que a extensão tecnológica desenvolve e a abrangência de sua atuação com os atores 

envolvidos, buscando avaliar o desempenho educacional na instituição (XAVIER et al., 2013). 

Percebe-se, portanto, que estes indicadores reproduzem um retrato amplo das ações de extensão 

vinculadas às dimensões listadas e auxiliam na socialização de informações, difusão dos 

resultados das ações extensionistas, avaliação de ações de extensão, aprimoramento dos 

processos vinculados à extensão e otimização de recursos. 

Os autores citados apresentam outros indicadores gerais da extensão que também foram 

apresentados no FORPROEXT (2013) aos Institutos Federais de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica. 

Após análise bibliográfica mais consistente, percebe-se que é imprescindível que as 

Instituições da Rede Federal de EPCT busquem, de forma sistêmica, desenvolver também 
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indicadores de cunho qualitativo, que avaliem as ações de extensão com os seus impactos 

sociais na comunidade, apontando as possibilidades de melhorias nos aspectos avaliados, em 

razão das ações que vêm sendo desenvolvidas, tanto na instituição quanto na Rede Federal de 

EPCT. 

Dentro desse contexto, buscou-se selecionar na revisão de literatura instrumentos que 

possam avaliar os projetos de extensão tanto no aspecto social como no institucional. Os 

indicadores apresentados no Quadro 14 serão utilizados nas próximas etapas da dissertação por 

estarem relacionados às ações extensionistas, pela alta relevância no diagnóstico da extensão e 

por estar alinhados aos objetivos da pesquisa. 

 

Quadro 14 - Indicadores sociais e institucionais selecionados 

 

Indicadores Sociais 

 

 

Autor (es) 

Percentual de alunos (bolsistas e não bolsistas) que 

participam em projetos e programas de extensão 

DALBEN, A. I. L. de F.; VIANNA, P. C. de M, 

XAVIER, A. C. G. et al (2013) 

Percentual de ações de extensão por área temática: 

Comunicação, cultura, direitos humanos e Justiça, 

Educação, Meio Ambiente e Saúde, Tecnologia e 

Produção e Trabalho 

 

BUVINICH, M. J. R.; AMORIM, J. M (2013) 

Percentual de ações de extensão dirigidas às escolas 

públicas em relação ao total de ações 

 

BUVINICH, M. J. R.; AMORIM, J. M (2013) 

Percentual de parcerias da extensão com órgãos 

públicos em relação ao total de ações 

 

BUVINICH, M. J. R.; AMORIM, J. M (2013) 

Percentual de ações de extensão dirigidas à população 

com vulnerabilidade social em relação ao total de 

ações 

 

BUVINICH, M. J. R.; AMORIM, J. M (2013) 

Percentual de ações de extensão dirigidas à inclusão 

social em relação ao total de ações 

XAVIER, A. C. G. et al (2013) 

Números de municípios e de mesorregiões atingidos 

por atividades/projetos e programas de extensão 

 

BUVINICH, M. J. R.; AMORIM, J. M (2013) 

Percentual de ações de extensão desenvolvidas em 

municípios fora de sede do Colégio e em parcerias 

com instituições governamentais ou não 

governamentais 

 

BUVINICH, M. J. R.; AMORIM, J. M (2013) 

Número de comunidades atendidas XAVIER, A. C. G. et al (2013) 

Números de bolsas de extensão para estudantes XAVIER, A. C. G. et al (2013) 

Número de pessoas da comunidade externa atendidas 

nas atividades de extensão 

DALBEN, A. I. L. de F.; VIANNA, P. C. de M, 

XAVIER, A. C. G. et al (2013) 

Número de pessoas da comunidade interna atendidas 

nas atividades de extensão 

DALBEN, A. I. L. de F.; VIANNA, P. C. de M, 

XAVIER, A. C. G. et al (2013) 

 

Indicadores Institucionais 

 

Autor (es) 

 

Percentual de docentes envolvidos com 

atividades/projetos e programas de extensão em 

relação ao total de docentes da universidade 

DALBEN, A. I. L. de F.; VIANNA, P. C. de M (2008) 

Percentual de alunos dos programas de pós-

graduação que participam em projetos e programas de 

extensão 

 

BUVINICH, M. J. R.; AMORIM, J. M 
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Nº de ações /projetos/programas registrados na 

Diretoria de Extensão 

XAVIER, A. C. G. et al (2013), BUVINICH, M. J. 

R.; AMORIM, J. M 

Percentual de bolsas de extensão em relação ao total 

de bolsas da instituição 

BUVINICH, M. J. R.; AMORIM, J. M 

Percentual de servidores técnicos administrativos 

envolvidos com atividades/projetos/programas de 

extensão em relação ao total de servidores da Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Cultura (PROPGPEC) 

 

XAVIER, A. C. G. et al (2013), BUVINICH, M. J. 

R.; AMORIM, J. M 

Percentual de recursos da matriz orçamentária 

institucional, destinados às ações de extensão 

BUVINICH, M. J. R.; AMORIM, J. M 

Percentual de ações de extensão financiadas por meio 

de editais e chamadas públicas 

BUVINICH, M. J. R.; AMORIM, J. M 

Percentual de ações de extensão financiadas por 

recursos orçamentários 

BUVINICH, M. J. R.; AMORIM, J. M 

Número de cursos de extensão ofertados XAVIER, A. C. G. et al (2013) 

Número de estudantes matriculados em cursos de 

extensão 

XAVIER, A. C. G. et al (2013) 

Número de estudantes concluintes em relação ao 

número de matriculados nos cursos de extensão 

BUVINICH, M. J. R.; AMORIM, J. M 

Carga horária dos cursos de extensão XAVIER, A. C. G. et al (2013) 

Área do conhecimento/Eixo Tecnológico do curso XAVIER, A. C. G. et al (2013) 

Números de bolsas de extensão para servidores XAVIER, A. C. G. et al (2013) 

 Fonte: A autora, 2016.
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3 METODOLOGIA 

 

Com a intenção de realizar o estudo de forma ordenada a fim de alcançar os objetivos 

propostos, foram utilizadas algumas técnicas, as quais serão expostas neste capítulo, quanto ao 

tipo de estudo e abordagem, instrumento e coleta de dados, técnica de análise de dados e 

amostra. 

 

3.1 Método de Pesquisa 

 

Para Gil (2002), a classificação de uma pesquisa deve ocorrer por meio de um critério 

pré-estabelecido. 

Lakatos e Marconi (1995) acrescentam que a classificação dos tipos de pesquisa varia 

conforme o enfoque adotado por diferentes autores. A classificação de uma pesquisa é uma 

ferramenta importante para compará-la a um padrão teórico. Contudo, essa visão deve ser 

complementada considerando seus aspectos práticos, as ferramentas de coletas de dados e os 

resultados obtidos. 

Gil (2010) destaca que cada pesquisa é naturalmente diferente de qualquer outra, o que 

justifica a necessidade de previsão de recursos de acordo com a sua especificidade. O autor 

complementa que, quando o pesquisador consegue rotular seu projeto de pesquisa de acordo 

com um sistema de classificação, torna-se capaz de conferir maior racionalidade às etapas 

necessárias à sua execução. O mesmo autor apresenta, em 2002, a seguinte classificação das 

pesquisas: 

 Classificação com base nos objetivos: pesquisas exploratórias, descritivas e 

explicativas; 

 Classificação com base nos procedimentos técnicos (delineamento): pesquisa 

bibliográfica, documental, experimental, ex-post-facto e levantamento. 

Dentro desse contexto, esse trabalho pode ser classificado quanto aos fins como 

pesquisa exploratória, pois busca realizar um estudo sobre o objetivo principal que é avaliar 

projetos de extensão por meio de indicadores de desempenho, sociais e institucionais, levantar 

informações sobre o assunto estudado, mapear as condições necessárias para responder à 

questão de pesquisa, além de proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando-o 

mais explícito. Quanto aos procedimentos técnicos (delineamento), pode ser classificada como 

pesquisa bibliográfica e documental. 
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Quanto à pesquisa bibliográfica, Severino (2007) enfatiza que esse método se realiza a 

partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, 

como livros, artigos, teses, etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhadas por 

outros pesquisadores e devidamente registradas. 

De acordo com Vergara (2007), a pesquisa documental é uma fonte primária, e realizada 

em documentos conservados no interior de órgãos públicos e privados de qualquer natureza, ou 

com pessoas: registros, anais, regulamentos, circulares, ofícios, memorandos, balancetes, 

comunicações informais, relatórios fotografias, entre outros. 

Severino (2007) destaca que a pesquisa exploratória busca levantar informações sobre 

um determinado objeto, delimitando assim, um campo de trabalho e mapeando as condições de 

manifestação desse objeto. 

O alcance dos objetivos de qualquer pesquisa é viabilizado pela utilização de uma 

metodologia apropriada. A metodologia objetiva apresentar as características e os métodos que 

permeiam o estudo em questão (VERGARA, 2007). Esta serve para auxiliar a compreensão, 

em amplos termos, não dos resultados, mas sim, do próprio processo de pesquisa (CASTRO, 

1977). Segundo Gil (2008), o método pode ser definido como o caminho para se chegar a 

determinado fim, assim como o método científico como o conjunto de procedimentos 

intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento. 

Os métodos de pesquisa podem ser: estudo de caso, pesquisa-ação, pesquisa participante 

e survey. 

O estudo de caso é uma metodologia de pesquisa que consiste no estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados 

(GIL, 2010). Para Severino (2007) o estudo de caso é uma modalidade de pesquisa que se 

concentra no estudo de um caso particular, considerado representativo de um conjunto de casos 

análogos, por ele significativamente representativo. 

A pesquisa-ação é aquela que, além de compreender e analisar, visa intervir na situação, 

com a finalidade de modificá-la. Segundo Gray (2012), essa metodologia de pesquisa envolve 

uma colaboração próxima entre pesquisador e profissionais, e enfatiza a promoção de mudanças 

dentro de uma organização. 

Pesquisa participante é aquela que, de acordo com Severino (2007), o pesquisador, para 

realizar a observação dos fenômenos, compartilha a vivência dos sujeitos pesquisados, 

participando, de forma sistemática e permanente, ao longo do tempo da pesquisa, das suas 
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atividades. Trata-se, portanto, de um modelo de pesquisa que difere dos tradicionais porque a 

população não é considerada passiva e seu planejamento e condução não ficam a cargo de 

pesquisadores profissionais. A seleção dos problemas a serem estudados não emerge da simples 

decisão dos pesquisadores, mas da própria população envolvida, que os discute com os 

especialistas apropriados (GIL, 2010). 

O Survey é uma pesquisa muito utilizada em amostra de mercado, opinião pública, e 

recentemente, em pesquisas sociais. De forma objetiva e por meio de uma amostra estatística, 

tem a finalidade de descrever, explicar e/ou explorar variáveis de uma população (MARCONI; 

LAKATOS, 2010).  

A presente pesquisa caracteriza-se como estudo de caso, pois, conforme Vergara (2007, 

p. 47) “o estudo de caso é o circunscrito de uma, ou poucas unidades, entendidas essas como 

uma pessoa, uma família, um produto em uma empresa, um órgão público, uma comunidade 

ou mesmo um país”. Além disso, tem caráter de profundidade e detalhamento, característica 

que está presente no estudo em questão, pois busca aprofundar a análise de como acontece a 

avaliação dos projetos de extensão em uma instituição pública de educação básica e integrante 

da Rede EPCT, e se esses projetos são avaliados com o aporte de indicadores de desempenho. 

Embora o uso de indicadores para avaliar a extensão seja um assunto recente, a questão 

da avaliação de projetos de extensão com aporte desses instrumentos também demanda, ainda, 

muita discussão.  

 

3.2 Abordagem de pesquisa 

 

Segundo a natureza dos dados, Gil (2010) ressalta que as pesquisas classificam-se em 

quantitativa e qualitativa. Gray (2012) complementa apresentando os métodos mistos como 

pesquisas definidas como um único estudo, onde ocorre de forma simultânea ou sequencial a 

coleta de dados quantitativos e qualitativos. A outra característica do método misto é o fato de 

permitir que os pesquisadores generalizem simultaneamente a partir de uma amostra de uma 

população e obtenham uma visão mais rica e contextual do fenômeno a ser pesquisado. 

Segundo Martinelli (1999), o uso de técnicas quantitativas de pesquisa caracteriza-se 

pela adoção de uma estratégia modelada nas ciências naturais e baseada em observações 

empíricas para explicitar fatos e fazer previsões. Quanto à abordagem qualitativa, a mesma 

autora enfatiza que nesse caso o conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, 

conectados por uma teoria explicativa. O pesquisador é integrante do processo de conhecimento 
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e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado inerte e 

neutro, ele possui significados e relações que sujeitos concretos criam em suas ações. 

Em relação à abordagem da pesquisa, esse estudo é de natureza qualitativa e justifica-

se pela necessidade de buscar conhecer e entender o contexto em que as ações de extensão em 

uma instituição pública de educação básica acontecem e de que forma essas ações são avaliadas. 

 

3.3 Técnica de coleta de dados 

 

Esta é a etapa da pesquisa que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das 

técnicas selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos dados previstos (MARCONI; LAKATOS, 

2010). Segunda as autoras, é fundamental que haja um controle rigoroso na aplicação dos 

instrumentos de pesquisa para evitar erros e defeitos resultantes de entrevistadores 

inexperientes ou de informantes tendenciosos.  

Em relação à pesquisa documental, foram utilizados documentos institucionais com o 

objetivo de obter o suporte teórico necessário para conhecer a política de extensão do Colégio 

Pedro II. Os documentos institucionais objetos de análise foram: Projeto Político Pedagógico 

(PPP); Proposta do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); Relatório de Gestão da 

PROPGPEC 2015 e 2016; e Registros de ações de extensão desenvolvidas no ano de 2015 e 

2016. 

Segundo Gil (2010), os estudos de caso requerem a utilização de múltiplas técnicas de 

coleta de dados para garantir a profundidade necessária ao estudo e a inserção do caso em seu 

contexto, conferindo assim, maior credibilidade aos resultados. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2010) são vários os procedimentos para a realização 

da coleta de dados, que variam de acordo com as circunstâncias ou com o tipo de investigação. 

Em linhas gerais, as técnicas de pesquisas são: coleta documental, observação, entrevista, 

questionário, formulário, medidas de opiniões e de atitudes, técnicas mercadológicas, testes, 

sociometria, análise de conteúdo, e, história de vida. 

Por utilizar como método o estudo de caso na condução dessa pesquisa, os instrumentos 

de coleta de dados adotados serão: entrevista semiestruturada, observação direta, e pesquisa 

documental.  

As vantagens das entrevistas são a possibilidade de abrangência de um número maior 

da população. Elas permitem o registro das reações do entrevistado, possibilitam a reformulação 

das questões, a fim de facilitar o entendimento, além de representarem uma fonte de 
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informações que não constam em documentos escritos (LAKATOS e MARCONI, 2011; GIL, 

2010). 

Cabe ressaltar que, segundo Gil (2010), essa técnica de coleta de dados requer alguns 

cuidados em sua condução, tais como: 

 Definição da modalidade de entrevista, que pode ser: aberta (com questões e sequência 

predeterminadas, mas com ampla liberdade para responder), guiada (com formulação e 

sequência definidas no curso da entrevista), por pautas (orientadas por uma relação de 

pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao longo de seu curso) ou 

informal (que se confunde com a simples conversação); 

 Quantidade de entrevistas: as entrevistas devem ser em número suficiente para que se 

manifestem todos os atores relevantes; 

 Seleção dos informantes: devem ser selecionadas pessoas que estejam articuladas 

cultural e sensitivamente com o grupo ou organização. Nem sempre os dirigentes 

máximos de uma organização são os melhores informantes; 

 Negociação da entrevista: como as pessoas, de modo geral, não têm uma razão pessoal 

forte para fornecer as respostas desejadas, recomenda-se estabelecer tipo de contrato em 

que são esclarecidos os objetivos da entrevista e definidos os papéis das duas partes. 

 Gray (2012) reforça que as entrevistas podem ser divididas em cinco categorias, tais 

como: entrevistas estruturadas, semiestruturadas, não diretivas, direcionadas e conversas 

informais. 

 A escolha do instrumento de pesquisa deve ser de acordo com o método de pesquisa 

utilizado. Segundo Gil (2010), nos surveys o questionário e a entrevista são as melhores opções; 

já nos estudos de caso, a entrevista e a observação, são utilizadas frequentemente; e, por último, 

na pesquisa-ação, são usados os três: entrevista, questionário e observação. 

A razão de escolha da entrevista semiestruturada justifica-se pela flexibilidade do 

instrumento e por ser a melhor forma de se obter informações que não constam formalizadas 

em textos ou documentos, e com isso, permitir o aprofundamento das questões do roteiro de 

perguntas. Com relação à análise documental, foi de extrema relevância para a realização dessa 

pesquisa, a verificação em documentos institucionais relacionados à questão de pesquisa, no 

sentido de auxiliar na construção da pauta para as entrevistas. 

O roteiro teve como principais temas: avaliação de projetos de extensão, política de 

extensão para a Rede EPCT, indicadores de desempenho para projetos de extensão, impactos 

dos indicadores nos projetos de extensão, avaliação dos resultados sociais e institucionais dos 
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projetos de extensão. A partir desses temas extraídos da revisão de literatura, foi estruturado o 

roteiro de perguntas. Esses roteiros encontram-se nos Apêndices (A, B, C e D). 

As perguntas abertas foram utilizadas como mecanismo para obtenção de informações 

mais subjetivas e versou sobre o contexto institucional da extensão, a estrutura e o 

funcionamento das ações de extensão na instituição, os obstáculos para o desenvolvimento de 

projetos de extensão e o impacto dos projetos de extensão para a instituição e a sociedade. As 

perguntas fechadas tiveram como escala tipo Likert de 1 a 5, sendo 1 = sem significância; 2 = 

pouco significativo; 3 = significativo; 4 = muito significativo; 5 = extremamente significativo 

e por perguntas contendo opções entre sim e não como alternativas de respostas. Elas foram 

necessárias para obter-se informações a respeito dos instrumentos utilizados pela instituição 

para avaliar os projetos de extensão. Essa pesquisa de campo ocorreu no mês de fevereiro de 

2017. 

Em relação à observação, Lakatos e Marconi (2011), afirmam que esse mecanismo 

consiste em utilizar os sentidos para examinar e identificar determinados fenômenos ou fatos 

desejados como objetos de estudo. As três principais modalidades citadas por Lakatos e 

Marconi (2011), Gil (2010) são: 

 Observação assistemática: o pesquisador a realiza sem um planejamento prévio, ele 

recolhe e registra fatos da realidade que ocorrem de forma espontânea e imprevista; 

 Observação sistemática: é planejada com antecedência e o observador sabe quais são os 

aspectos significativos para os propósitos da pesquisa; 

 Observação participante: o pesquisador participa ativamente das atividades cotidianas 

do grupo observado, com o intuito de forjar o ponto de vista de um membro do grupo. 

 Dentre as vantagens desse instrumento de pesquisa pode-se citar: possibilidade de 

estudar uma ampla variedade de fenômenos por meios diretos e satisfatórios, além de permitir 

a evidência de dados não constantes do roteiro de entrevistas ou de questionários. As limitações 

consistem na vulnerabilidade do instrumento que pode ser influenciado por imprevistos e às 

impressões pessoais do observador (LAKATOS; MARCONI, 2011). 

Sobre a observação, Gray (2012) acrescenta que essa abordagem envolve o olhar 

sistemático sobre as ações das pessoas e o registro, análise e interpretação de seu 

comportamento. Como a autora do trabalho atua profissionalmente no ambiente pesquisado, a 

observação foi um instrumento de pesquisa que contribuiu com os resultados e os mesmos não 

foram alterados, por ela atuar no locus da pesquisa. 
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Neste trabalho, o foco é em projetos de extensão, tendo em vista seu caráter essencial 

na relação da instituição de ensino e a sociedade e o seu alcance social com o entorno, onde o 

instrumento avaliativo proposto poderá servir de balizador para a avaliação das demais ações 

extensionistas. 

Após esta etapa, é essencial a definição das técnicas de análise dos dados obtidos que 

serão apresentadas no próximo item. 

 

3.4 Técnica de análise dos dados 

 

Para a análise dos dados, foram utilizadas a triangulação e interpretação dos dados entre 

as respostas dos entrevistados, a revisão de literatura e a análise da autora do trabalho. 

A triangulação pode ser utilizada como uma alternativa para a obtenção de novas 

perspectivas e conhecimentos. Dentre as principais características da triangulação, Vergara 

(2007) destaca que essa técnica permite a emergência de novas perspectivas, propicia a 

certificação de validade interna e externa, permite tanto a obtenção de dados qualitativos como 

quantitativos. 

Segundo o mesmo autor, existem diferentes tipos de triangulação, tais como: de dados, 

de pesquisadores, de teorias e de métodos. Sendo assim, optou-se pela triangulação de dados, 

especificamente com relação à triangulação de diferentes pessoas (informantes) com a teoria e 

a visão da pesquisadora. 

Com relação ao estabelecimento de categorias de dados, Gil (2010) enfatiza que essas 

categorias são conceitos que expressam padrões que emergem dos dados e são utilizadas com 

o propósito de agrupá-los de acordo com a similitude que apresentam.  

O Quadro 15 demonstra de maneira elucidativa a forma como foram correlacionados os 

tipos de estudo, os participantes entrevistados, os instrumentos de coleta de dados e a técnica 

de análise de dados. 

 

 

Quadro 15 - Associação do tipo de pesquisa, participantes, instrumentos de coleta e técnica 

de análise de dados 

 
Tipo de estudo Participantes Instrumento de coleta de 

dados 

Técnica de análise de 

dados 

Estudo de caso Pró-Reitoria da 

PROPGPEC, Diretora de 

Extensão, servidores 

técnicos administrativos 

Entrevista 

semiestruturada/roteiro de 

perguntas 

Triangulação/Interpretação 
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lotados na Diretoria de 

Extensão. 

Estudo de caso Professores que 

coordenam projetos de 

extensão 

Entrevista 

semiestruturada/roteiro de 

perguntas 

Triangulação/Interpretação 

Estudo de caso Alunos bolsistas e não-

bolsistas envolvidos nas 

ações de extensão. 

Entrevista 

semiestruturada/roteiro de 

perguntas 

Triangulação/Interpretação 

Estudo de caso Documentos Análise documental - Projeto 

Político Pedagógico (PPP); 

Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI); 

Relatórios de Gestão;  

extensão; Projetos de 

extensão 

Triangulação/Interpretação 

Estudo de caso Documentos Observação direta das ações 

de extensão (projetos, cursos, 

atividades, eventos) 

 

Fonte: A autora, 2016. 

 

Quanto às técnicas de análise de dados expostas no Quadro 15, pode-se entender a 

triangulação como uma alternativa para obtenção de novas perspectivas e conhecimentos.  

 

3.5 Amostra da pesquisa 

 

Segundo Lakatos e Marconi (2011), a amostra é a parte selecionada do universo sobre 

a qual são aplicados os métodos e instrumentos de pesquisa, a fim de se realizar um estudo. 

Essa seleção ocorre por meio de técnicas específicas de amostragem, que podem ser 

probabilísticas ou não probabilísticas. 

De acordo com Lakatos e Marconi (2011), as técnicas de amostragem não 

probabilísticas são caracterizadas por não permitir o cálculo estatístico, pois sua seleção não 

ocorre de forma aleatória. A amostragem probabilística é aquela que permite que a amostra seja 

submetida a tratamento estatístico, podendo assumir os seguintes tipos: sistemática, aleatória 

simples, aleatória de múltiplo estágio, por área, por conglomerados ou grupos, de vários degraus 

ou estágios múltiplos, de fases múltiplas (multifásica ou em várias etapas), estratificada e 

amostra-tipo (amostra principal amostra a priori ou amostra padrão). 

Gray (2012) enfatiza que a amostragem não deve ser considerada meramente como uma 

reflexão a posteriori, mas sim planejada como parte do desenho geral da pesquisa. O autor 

complementa afirmando que, no caso de pesquisa qualitativa, geralmente, trabalha-se com 

amostras não probabilísticas intencionais, pois busca entender determinadas práticas que 

existem em local, contexto e tempo específicos.  
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Nesse trabalho, foi utilizada a técnica de amostragem não probabilística do tipo 

intencional, considerando as características da amostra e, principalmente, pela relação 

profissional e conhecimento que a autora tem em relação ao assunto que está sendo pesquisado. 

Essa técnica é caracterizada por se dirigir a elementos da população tidos como influentes sobre 

os demais, em geral, aqueles que se encontram em posição de liderança (LAKATOS; 

MARCONI, 2011). 

Este estudo abrange uma Autarquia Federal de ensino, especializada na oferta de 

educação básica, vinculada ao Ministério da Educação, a qual está estruturada em 14 campi, 

onde 12 ficam situados na cidade do Rio de Janeiro, 1 em Niterói e 1 em Duque de Caxias, 

sendo, portanto, a população da pesquisa. A amostra selecionada foi a unidade localizada na 

cidade do Rio de Janeiro, especificamente, a Diretoria de Extensão que faz parte da estrutura 

da PROPGPEC e é o setor onde concentra todos os projetos de extensão da instituição. Nessa 

Diretoria estão lotados cinco servidores, dentre eles, a Diretora de Extensão.  

Para um maior aprofundamento das questões desse estudo, foram entrevistados a Pró-

Reitora da PROPGPEC, a Diretora de Extensão, um servidor lotado na Diretoria de Extensão, 

quatro professores envolvidos em ações de extensão e três alunos não bolsistas que participam 

de projetos de extensão. Esta seleção não foi realizada por campus, mas por participação em 

atividades de extensão, especificamente, projetos de extensão. 

O Quadro 16 apresenta de forma mais detalhada o perfil da amostra da pesquisa. 

 

Quadro 16 - Perfil da amostra 

Cargo Atividades desempenhadas 

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura 

Planeja, coordena, fomenta e acompanha as atividades e 

políticas de pesquisa, de extensão e de cultura 

integrando-as ao ensino. 

Diretora de Extensão Promove a articulação entre o ensino e a pesquisa, 

desenvolvidos na instituição e as demandas da 

sociedade, por meio de programas, projetos, eventos, 

cursos e demais atividades de extensão. 

Professores extensionistas Supervisionar in loco o projeto de extensão nas ações 

desenvolvidas pelos alunos extensionistas; avaliar 

regularmente os alunos envolvidos nos projetos de 

extensão, através de fichas de avaliação, frequências e 

relatórios parciais e final. 

Servidor técnico administrativo lotado na 

Diretoria de Extensão 

Executar as atividades inerentes à Diretoria de Extensão, 

bem como realizar os acompanhamentos das ações de 

extensão; dá suporte aos professores e alunos 

extensionistas na viabilização e execução das atividades 

de extensão; emissão de certificados dos eventos de 

extensão; registro das ações de extensão. 

Alunos não-bolsistas Executar as ações ele designadas e previstas no projeto; 

seguir a orientação e supervisão da coordenação do 
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projeto; participar de treinamento específico, quando 

previsto para ação de extensão e todas as atividades 

voltadas ao planejamento e avaliação das ações 

programadas; apresentar relatórios parciais e final das 

ações de extensão que faz parte. 

Fonte: A autora, 2016.
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Apresentação do estudo de caso 

 

Este estudo de caso foi realizado em uma Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da 

Educação, com autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e 

disciplinar, de característica pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação 

básica, e que atua em 14 campi, sendo:Centro; Duque de Caxias; Engenho Novo I; Engenho 

Novo II; Humaitá I; Humaitá II; Niterói; Realengo I; Realengo II; São Cristóvão I; São 

Cristóvão II; São Cristóvão III; Tijuca I; e Tijuca II. É o segundo colégio mais antigo em 

atividade no país, tendo recebido esse nome em homenagem ao Imperador D. Pedro II. Sua 

origem remonta à primeira metade do século XVIII.   

Atualmente o Colégio Pedro II tem a seguinte estrutura organizacional: 
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Figura 1 – Estrutura Organizacional do Colégio Pedro II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2017.  
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No art. 3º, II do Estatuto do CPII, há os princípios norteadores de sua atuação, onde 

estabelece a verticalização do ensino e a sua integração com a pesquisa e a extensão. No art. 5º 

há os objetivos institucionais, como segue: 

I - ministrar todas as etapas da educação básica, mantendo, no desenvolvimento de sua ação 

acadêmica, a prioridade para os ensinos fundamental e médio;  

II - ministrar educação profissional técnica de nível médio, integrada à educação básica, para 

concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos, 

preservando o perfil de ensino humanístico da Instituição;  

III - promover pesquisas aplicadas na área de educação e de formação de professores, 

estimulando o desenvolvimento de soluções sociais e educacionais;  

IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação 

básica, profissional e de formação de professores, com ênfase na produção, no desenvolvimento 

e na difusão de conhecimentos científicos e sociais, objetivando atender às demandas da 

sociedade;  

V - estimular e apoiar processos educativos que levem à emancipação do cidadão na perspectiva 

do desenvolvimento cultural, socioeconômico e científico;  

VI - difundir, através de publicações, os resultados obtidos no aprimoramento de métodos e 

técnicas de ensino; e  

VII - ministrar, em nível de educação superior: a) cursos de licenciatura com vistas à formação 

de professores para a educação básica e demais profissionais da educação; b) cursos de Pós-

Graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à formação de especialistas 

na área de educação e de formação de professores; e c) cursos de Pós-Graduação stricto sensu 

de mestrado e doutorado, que contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em 

educação, com vistas ao processo de atualização e melhoria da formação dos profissionais da 

educação. 

De acordo com a Proposta do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI/2015-2018), 

as políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão do Colégio Pedro II serão norteadas pelo princípio 

da indissociabilidade entre estas dimensões acadêmicas. Este princípio é entendido como 

promotor da qualidade do processo educativo por permitir o aprofundamento através da 

pesquisa e a contextualização através das atividades de extensão. O documento ressalta, 

também, que sob o ponto de vista epistemológico, este princípio estabelece relações efetivas 

entre a teoria e a prática e, socialmente, viabiliza interações entre o Colégio Pedro II e a 
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comunidade, promovendo a difusão de conhecimentos, o atendimento às demandas sociais e a 

ratificação dos compromissos éticos e sociais da instituição. 

Com relação à extensão, a instituição tem procurado estabelecer ações de colaboração, 

o intercâmbio de experiências, a contextualização da aprendizagem, a estruturação de suas 

atividades a partir da realidade das questões sociais locais, educacionais, culturais, técnico-

organizacionais, entre outras, fazendo com que essa atividade deixe de ser um complemento e 

se imponha, cada vez mais, como um elo forte de articulação ao ensino e à pesquisa. 

Atualmente, as atividades permanentes de extensão estão organizadas em torno de quatro focos 

de atuação: inclusão digital, educação, inclusão social e cultural. 

Para reforçar o cumprimento das ações extensionistas estabelecidas, o CP II adotará, de 

acordo com a proposta do PDI (2015-2018), as seguintes práticas institucionais: promoção de 

ações que viabilizem a obtenção de recursos para atendimento das ações de pesquisa e extensão; 

criação de regulamento para a pós-graduação, a pesquisa e a extensão; divulgação mensal, 

através de meios impressos e digitais, da relação de Termos de Cooperação estabelecidos para 

fins de pesquisa e extensão; implantação de programas institucionais de bolsas de iniciação 

científica e de extensão; apoio a eventos científicos, extensionistas e culturais com o objetivo 

de divulgar a produção intelectual e artística do Colégio Pedro II; instituição de sistema de 

acompanhamento e avaliação das ações extensionistas e das pesquisas em desenvolvimento; e, 

promoção de debates sobre a política institucional de pesquisa, extensão e pós-graduação. 

A base para as transformações apontadas acima é oriunda dos planejamentos realizados 

e a verificação do alcance dos objetivos e metas propostas. A Diretoria de Extensão passou por 

transformações recentes, resultado da reestruturação da PROPGPEC e aplicação dos planos 

estratégicos, que vão desde a reorganização da Pró-Reitoria à estruturação formal da Diretoria 

de Extensão. 

Dentre as ações consideradas como extensão no Colégio Pedro II, destacam-se: 

coordenação ou participação em projetos de extensão; organização de ações direcionadas a 

entes públicos externos; organização ou participação em eventos técnico-científicos, culturais, 

artísticos, esportivos e outros que a sociedade possa desfrutar; revisão de artigos e livros; 

organização, edição, revisão ou apresentação de resultados de ações de difusão cultural, 

científica ou tecnológica; e, por fim, coordenação, organização ou participação em cursos 

presenciais ou à distância. O Quadro 17 apresenta as ações de extensão desenvolvidas no 

Colégio Pedro II nos últimos dois anos. 

Quadro 17 – Ações de extensão desenvolvidas 
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Ações de Extensão Área de concentração Período 

Projeto Vivenciar Interdisciplinar 2015/2016 

Colégio Pedro II Aberto à Terceira Idade Interdisciplinar 2015/2016 

Programas de bolsas de apoio a atividades esportivas, musicais e 

culturais (Bolsa atleta, Bolsa Escola da Música, Bolsa do Espaço 

Cultural 

Interdisciplinar 2015/2016 

Alimentação Saudável Interdisciplinar 2016 

Seminário CPII contra o Aedes Interdisciplinar 2016 

Conexão Matemática Matemática 2016 

Curso Aprender a aprender contribuições da TSC para a prática 

pedagógica 
Interdisciplinar 2016 

Curso Arte & Patrimônio Artes 2016 

Curso Atitudes Empreendedoras Interdisciplinar 2016 

Curso Criatividade e Educação: Espaço de Escuta e Reflexão Docente Educação 2016 

Curso Metodologia do Ensino da Educação Física na Ed. Infantil Educação 2016 

Curso Ensino de Fìsica Física 2016 

Curso "Fórum de Extensão: Educação, Psicanálise e 

Contemporaneidade 
Interdisciplinar 2016 

Curso História da Arte no RJ Artes 2016 

Curso Lit. Africanas e Afrobrasileiras: Estratégias de Abordagem na 

Educação Básica 
Educação 2016 

Curso Literaturas Africanas: Aproximações Culturais que Legitimam 

Identidades 
Educação 2016 

Curso Meditação Laica Interdisciplinar 2016 

Seminário Alfabetização de Jovens e Adultos Interdisciplinar 2016 

Curso Polêmica: Retórica e a Arte de Convencer Interdisciplinar 2016 

Dialogando Interdisciplinar 2016 

Fonte: A autora, 2017. 

 

As ações de extensão podem ser propostas na Diretoria de Extensão por meio de projetos 

de extensão ou por meio das ações citadas anteriormente. Observa-se que as ações de extensão 

do Colégio Pedro II estão alinhadas com a proposta do Plano Nacional de Extensão, uma vez 

que este plano classifica as ações de extensão em: programa, projeto, curso, evento e prestação 

de serviços.  

 

4.2 Descrição dos resultados 

 

A fim de compreender como ocorre o processo de avaliação dos projetos de extensão 

do Colégio Pedro II, bem como seus resultados sociais e institucionais, se os mesmos são 

avaliados com uso de indicadores de desempenho e como eles avaliam os projetos, foram 

entrevistados: a Pró-Reitora da PROPGPEC, a Diretora de Extensão, um servidor lotado na 

Diretoria de Extensão em atividades administrativas, quatro professores extensionistas e três 

alunos não-bolsistas envolvidos em projetos de extensão. Os entrevistados foram categorizados 

pelos termos: Gestão: Pró-Reitora e Diretora de Extensão (A/1; A/2); Servidor (B/1); 

Professor extensionista (C/1; C/2/ C/3; C/4); e Aluno extensionista (D/1; D/2; D/3). Após a 



81 

 

realização das entrevistas, as mesmas foram transcritas e estruturadas com vistas à apresentação 

dos resultados. Nas categorias gestão, servidor, professor e aluno, os instrumentos de coleta 

de dados apresentaram a seguinte distribuição de perguntas: 

 

Quadro 18 – Distribuição de perguntas dos questionários 

Categoria Perguntas 

abertas 

Perguntas 

fechadas 

Grupo de 

indicadores 

Gestão (A/1, A/2) 7 12 19 

Servidor (B/1) 6 11 19 

Professor extensionista (C/1, C/2, C/3, C/4) 6 6 19 

Aluno extensionista (D/1, D/2, D/3) 3 6 19 

 Fonte: A autora, 2017. 

 

O tópico seguinte apresenta os resultados das entrevistas aplicadas aos grupos citados 

acima. 

 

4.2.1 Entrevistados: Pró-Reitora e Diretora de Extensão (A/1 e A/2) 

 

Quanto à sua percepção sobre a extensão, o entrevistado (A/1) ressaltou que esta 

atividade é a forma pela qual uma instituição cria vínculos e torna-se uma referência cada vez 

mais forte junto à comunidade. O segundo entrevistado (A/2) entende que a extensão é um 

conjunto de atividades que une a instituição educacional e a comunidade externa. Ele 

complementa afirmando que, pedagogicamente, a extensão permite a contextualização dos 

conteúdos aprendidos em sala de aula e a aplicação dos conhecimentos gerados pelas pesquisas. 

Em relação aos obstáculos existentes para o desenvolvimento das ações de extensão, o 

A/1 destaca que, além da verba reduzida, um dos maiores entraves é o desconhecimento e a 

falta de entendimento do que vem a ser a extensão. O A/2 entende que não existe nenhum 

obstáculo para o desenvolvimento dos projetos de extensão. No que tange à contribuição dos 

projetos de extensão no aperfeiçoamento da imagem da instituição junto à comunidade, ambos 

os entrevistados responderam que sim, esses projetos aproximam a instituição da comunidade.  

Sobre a formalização e registro das ações de extensão no Colégio Pedro II, o Quadro 

19apresenta, de forma resumida, as respostas: 

 

Quadro 19 – Formalização das ações de extensão 

Descrição 
Todas Algumas Nenhuma 

Não sei 

responder 

A/1 A/2 A/1 A/2 A/1 A/2 A/1 A/2 
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Formalizadas em projetos X X       

Registradas na PROPGPEC  X X      

Registradas na PROEN     X X   

Registradas no Campus X   X     

               Fonte: A autora, 2017. 

 

Sobre os principais fatores que devem ser avaliados em um projeto de extensão, o 

entrevistado A/1 considerou o número de pessoas do público alvo atendido pelo projeto e a 

qualidade das ações despendidas pelo mesmo. Para o segundo (A/2), o impacto social, 

capacidade de contextualização de conteúdos curriculares e vinculação com a pesquisa, são os 

fatores que devem ser avaliados. 

Quanto aos principais impactos que os projetos de extensão promovem junto ao Colégio 

Pedro II, o entrevistado A/1 destaca como impacto a sensibilização da comunidade interna com 

relação aos problemas e dificuldades da comunidade externa e a percepção pela comunidade 

externa de se sentir parte do espaço institucional. O segundo entrevistado não opinou sobre a 

questão. 

A respeito da cobertura dos projetos de extensão quantos aos aspectos política de gestão, 

infraestrutura necessária, relação universidade-sociedade e produção acadêmica, para os dois 

entrevistados, todos são contemplados nos projetos de extensão. 

Ao questioná-los se eles acreditam que os aspectos política de gestão, infraestrutura 

necessária, relação universidade-sociedade e produção acadêmica, são necessários para a 

elaboração de um projeto de extensão e se gostariam de acrescentar mais algum aspecto, o 

entrevistado A/1 afirmou que os aspectos são essenciais e não acrescentou nenhum outro. Já o 

segundo (A/2) respondeu que não são essenciais e acrescentou o impacto social, a capacidade 

de contextualização de conteúdos curriculares e vinculação com a pesquisa, como aspectos 

importantes a serem considerados. 

Em relação ao grau de importância das questões referentes à elaboração dos projetos de 

extensão apresentadas no Quadro 20, os entrevistados consideraram: 

 

Quadro 20 - Questões importantes para elaboração dos projetos de extensão 

Questão 1 2 3 4 5 Não sei 

responder 

Responsabilidade 

social da instituição 

        A/1 A/2   

Inclusão social         A/1 A/2   

Desenvolvimento 

econômico e social da 

comunidade 

         

A/1 

 

A/2 
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   Fonte: A autora, 2017. 

 

 Ao pedir que os entrevistados opinassem sobre se as questões apresentadas no Quadro20 

são contempladas nos projetos de extensão do Colégio Pedro II, suas respostas estão registradas 

no Quadro 21: 

 

Quadro 21 – Questões contempladas nos projetos de extensão 

Questão Contempla 

satisfatoriamente 

Contempla 

parcialmente/ 

ocasionalmente 

Não contempla 

Responsabilidade social da 

instituição 
A/1 A/2     

Inclusão social A/1 A/2     

Desenvolvimento econômico e social 

da comunidade 
 

A/1 

   

A/2 

  

     Fonte: A autora, 2017. 

 

Foi perguntado aos entrevistados se os aspectos apresentados no Quadro 21são fatores 

essenciais para a gestão da extensão no Colégio Pedro II. O entrevistado A/1 respondeu de 

forma afirmativa e o entrevistado (A/2), respondeu de forma negativa. 

Quanto à existência de alguma forma de avaliação dos projetos de extensão no Colégio 

Pedro II, conforme demonstrado no Quadro 22houve uma variação das respostas dos 

entrevistados: 

 

Quadro 22 – Formas de avaliação dos projetos de extensão 

Forma de Avaliação Entrevistado (A/1) Entrevistado (A/2) 

Avaliação institucional formal, de acordo com as normas 

aplicáveis (Relatório de Gestão, TCU, SINAES) 

X X 

Avaliação por meio de indicadores de gestão/desempenho - - 

Aplicação de questionários aos professores extensionistas - X 

Aplicação de questionários aos extensionistas - X 

Exigência de relatórios dos professores envolvidos nos 

projetos 

X X 

Análise documental dos produtos ou das ações 

desenvolvidas 

- X 

Verificação in loco das atividades desenvolvidas X X 

Reuniões periódicas X  

Outra. Qual? Relatório final  

    Fonte: A autora, 2017. 

Foi apresentada aos entrevistados uma relação de indivíduos, para que os mesmos 

respondessem quais dessas pessoas estavam envolvidas com a avaliação dos projetos de 

extensão da instituição, conforme Quadro23: 
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Quadro 23 – Indivíduos envolvidos com a avaliação dos projetos de extensão 

Indivíduos Entrevistado (A/1) Entrevistado (A/2) 

Servidor(es) envolvidos na gestão das atividades X X 

Professor(es) responsáveis pelas atividades X X 

Gestor(es) da Reitoria ou dos campi X - 

Alunos matriculados nas atividades X X 

Comunidade interna impactada pela atividade de extensão X - 

Comunidade externa impactada pela atividade de extensão X X 

    Fonte: A autora, 2017. 

 

Em relação ao uso pelo Colégio Pedro II de algum instrumento (pesquisa de opinião, 

questionário, entrevista, etc.) que mensure os resultados dos projetos de extensão e os benefícios 

para a sociedade e para a instituição, o entrevistado A/1 afirmou que os instrumentos citados 

não são utilizados pela instituição e o A/2, respondeu de forma afirmativa. Por outro lado, sobre 

a forma que a instituição avalia os aspectos listados, pode-se ver no Quadro 24 que as respostas 

foram bastante divergentes. 

 

Quadro 24 – Avaliação de aspectos dos projetos de extensão 

Aspectos 1 2 3 Não sei 

responder 

Qualidade das ações de extensão A/1     A/2   

Impacto das ações de extensão no nível de projeto 

(envolvidos diretamente na ação de extensão) 

A/1     A/2   

Impacto das ações de extensão a nível 

institucional 

A/1     A/2   

Impacto das ações de extensão na sociedade A/1   A/2     

   Fonte: A autora, 2017. 

 

Perguntou-se sobre os principais desafios e limitações existentes para a avaliação dos 

projetos de extensão da instituição, considerando a seguinte legenda: 

 (1) NÃO EXISTIR instrumento de avaliação (pesquisa de opinião, questionários, 

entrevistas, etc); 

 (2) se o aspecto for abordado de FORMA PARCIAL, INCOMPLETA OU 

INSUFICIENTE pelos instrumentos utilizados; 

 (3) se o aspecto for abordado de FORMA INTEGRAL, COMPLETA E SUFICENTE 

pelos instrumentos utilizados 

O entrevistado A/1 afirma que o maior desafio é o fator tempo de existência, devido ao 

fato de essas ações extensionistas serem bastante recentes na instituição, inexistindo tempo 

hábil para a avaliação dos projetos, já o segundo entrevistado A/2 não se manifestou.  
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No que diz respeito às sugestões quanto à atuação do Colégio Pedro II frente à avaliação 

dos projetos de extensão, o entrevistado A/1 afirma ser de extrema relevância a instalação de 

uma comissão para avaliação desses projetos de extensão, focando principalmente os eixos: 

impacto social, qualidade e resultados. O entrevistado A/2 não apresentou sugestão alguma. 

Quanto aos indicadores selecionados para avaliar os resultados sociais e institucionais 

dos projetos de extensão do Colégio Pedro II, o Quadro 25 apresenta as respostas dos 

entrevistados, com base na escala apresentada no capítulo 3:
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Quadro 25 – Indicadores sociais e institucionais 

Itens Indicadores Aspecto 
Escala – A/1 Escala – A/2 

1 2 3 4 5 n.s.r 1 2 3 4 5 n.s.r 

01 Quanto ao percentual de alunos (bolsistas e não bolsistas) em relação ao total 

de alunos matriculados 
Social X       X     

02 Quanto ao percentual ações dos projetos de extensão dirigidas às escolas 

públicas em relação ao total de ações da Diretoria de Extensão 
Social    X       X  

03 Quanto ao percentual de parcerias de extensão com órgãos públicos em relação 

ao total de ações da Pró-Reitoria, avalie o impacto de um projeto de extensão 

na promoção dessas parcerias.  

Social X        X    

04 Quanto ao impacto dos projetos de extensão na redução da vulnerabilidade social 

das comunidades atendidas/envolvidas  
Social   X        X  

05 Quanto ao impacto dos projetos de extensão na inclusão social dos envolvidos 

nestes projetos  
Social    X       X  

06 Em relação ao número de municípios e de mesorregiões atingidos por 

atividades/projetos e programas de extensão, você considera: 
Social X      X      

07 Avalie o grau de importância dos projetos de extensão desenvolvidos em municípios 

fora de sede do Colégio e em parcerias com instituições governamentais ou não 

governamentais 

Social X      X      

08 Em relação ao número de comunidades atendidas. Social   X      X    

09 Em relação ao número de bolsas de extensão para estudantes, você considera: Social   X       X   

10 Em relação ao número de pessoas da comunidade externa atendidas nos 

projetos e suas atividades de extensão, você considera: 
Social     X      X  

11 Em relação ao número de pessoas da comunidade interna atendidas nas atividades 

de extensão, você considera: 
Social  X       X    

12 Quanto ao impacto dos projetos de extensão em suas carreiras, (produtividade 

acadêmica/publicações/retorno para as aulas, etc.), como você avalia o envolvimento 

dos docentes do Colégio Pedro II com esses projetos? 

Institucional   X         X 

13 Quanto ao impacto dos projetos de extensão na Diretoria de Extensão, você 

considera:  
Institucional    X        X 

14 Quanto ao impacto dos projetos de extensão na carreira dos servidores técnicos 

administrativos envolvidos com esses projetos. 
Institucional   X         X 

15 Quanto ao retorno que os projetos de extensão trazem para a instituição. Institucional    X     X    
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Itens Indicadores Aspecto 
Escala – A/1 Escala – A/2 

1 2 3 4 5 n.s.r 1 2 3 4 5 n.s.r 

16 Quanto à distribuição de recursos na matriz orçamentária para financiar 

projetos de extensão 
Institucional   X       X   

17 Quanto ao impacto dos projetos de extensão no número de cursos de extensão 

ofertados. 
Institucional    X        X 

18 Quanto ao impacto dos projetos no interesse dos alunos pelas ações de extensão.   Institucional   X        X  

19 Quanto ao impacto dos resultados dos projetos de extensão na oferta de bolsas Institucional   X         X 

Fonte: A autora, 2017. 
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Com o objetivo de trazer do campo resposta aos questionamentos ao longo do trabalho 

em um estudo de caso, perguntou-se aos entrevistados se, além dos indicadores do Quadro 25, 

eles teriam mais sugestões sobre outros aspectos ou indicadores considerados relevantes para a 

avaliação de projetos de extensão, mas que não tenham sido abordados no instrumento de coleta 

de dados. O entrevistado A/1 afirmou que considera relevante um aspecto que revele o quanto 

a ação ou projeto de extensão está em consonância ao que a comunidade interna e externa 

necessita. O entrevistado A/2 não apresentou nenhuma sugestão. 

Quanto aos indicadores mais adequados para avaliar os projetos de extensão do Colégio 

Pedro II, os entrevistados selecionaram aqueles que estão em negrito no Quadro 25. 

 

4.2.2 Entrevistado: Servidor (B/1) 

 

Para a segunda categoria de respondentes foi entrevistado um servidor (B/1) lotado na 

Diretoria de Extensão em exercício de atividades administrativas.  

Em relação a sua percepção sobre a extensão, o entrevistado destacou que a extensão é 

a forma de distribuir o conhecimento gerado nas instituições de ensino para a comunidade, 

demonstrando o quê e o quanto está sendo investido em recursos públicos em prol do social. 

Em relação aos obstáculos existentes para o desenvolvimento das ações de extensão, o 

entrevistado destaca a falta de conhecimento na instituição do que seja a extensão, a falta de 

verba e o desinteresse dos pesquisadores em compartilhar o conhecimento. Com relação à 

contribuição dos projetos de extensão no aperfeiçoamento da imagem da instituição junto à 

comunidade, o entrevistado respondeu que sim.  

Sobre a formalização e registro das ações de extensão no Colégio Pedro II, o Quadro 26 

apresenta, de forma resumida, as respostas do entrevistado: 

 

Quadro 26 – Formalização dos projetos de extensão 

Descrição Todas Algumas Nenhuma Não sei responder 

Formalizadas em projetos X    

Registradas na PROPGPEC X    

Registradas na PROEN   X  

Registradas no Campus  X   

 Fonte: A autora, 2017. 

 

Sobre os principais fatores a serem avaliados em um projeto de extensão, o entrevistado 

B/1 afirmou ser necessário avaliar a viabilidade do projeto, as questões logísticas para a 
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realização do mesmo, a demanda social existente para identificar se existe interesse da 

comunidade pelo projeto e a capacidade orçamentária para a execução. Ressalta ainda que, na 

etapa da distribuição de recursos orçamentários, deve ser avaliado o número de pessoas 

impactadas, por ser uma questão de extrema relevância, segundo o entrevistado. 

Com relação aos principais impactos que os projetos de extensão promovem junto ao 

Colégio Pedro II, o entrevistado B/1 afirmou que os projetos promovem uma maior visibilidade 

da instituição, disponibilizam mais oportunidades à comunidade, fazendo com que essa camada 

social sinta-se parte do processo de desenvolvimento institucional. 

 Ao perguntar ao entrevistado B/1 se os aspectos política de gestão, infraestrutura 

necessária, relação universidade-sociedade e produção acadêmica, são contemplados nos 

projetos de extensão, o mesmo afirmou que são contemplados. 

Em relação ao grau de importância das questões referentes à elaboração dos projetos de 

extensão apresentadas no Quadro 27, o entrevistado considerou: 

 

Quadro 27 - Questões importantes para elaboração dos projetos de extensão 

Questão 1 2 3 4 5 Não sei 

responder 

Responsabilidade social da instituição     X  

Inclusão social     X  

Desenvolvimento econômico e social da comunidade   X    

Fonte: A autora, 2017. 

 

 Ao solicitar que o entrevistado B/1 opinasse se as questões apontadas no Quadro 27 são 

contempladas nos projetos de extensão do Colégio Pedro II, suas respostas estão registradas no 

Quadro 28: 

 

Quadro 28 – Questões contempladas nos projetos de extensão 

Questão Contempla 

satisfatoriamente 

Contempla 

parcialmente/ 

ocasionalmente 

Não 

contempla 

Responsabilidade social da instituição X   

Inclusão social X   

Desenvolvimento econômico e social da 

comunidade 
 X  

     Fonte: A autora, 2017. 

 

Foi perguntado ao entrevistado, se os aspectos apresentados no Quadro 28 são fatores 

essenciais para a gestão da extensão no Colégio Pedro II. O entrevistado respondeu de forma 
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positiva. Além disso, questionou-se ao entrevistado sobre a existência de alguma forma de 

avaliação dos projetos de extensão no Colégio Pedro II, suas respostas estão no Quadro 29: 

 

Quadro 29 – Formas de avaliação dos projetos de extensão 

Forma de Avaliação Entrevistado (B/1) 

Avaliação institucional formal, de acordo com as normas aplicáveis 

(Relatório de Gestão, TCU, SINAES) 
X 

Avaliação por meio de indicadores de gestão/desempenho  

Aplicação de questionários aos professores extensionistas  

Aplicação de questionários aos extensionistas X 

Exigência de relatórios dos professores envolvidos nos projetos X 

Análise documental dos produtos ou das ações desenvolvidas X 

Verificação in loco das atividades desenvolvidas X 

Reuniões periódicas  

Outra. Qual?  

       Fonte: A autora, 2017. 

 

Quanto aos indivíduos envolvidos na avaliação dos projetos de extensão na instituição, 

o entrevistado indicou no quadro 30 as seguintes pessoas: 

 

Quadro 30 – Indivíduos envolvidos com a avaliação dos projetos de extensão 

Indivíduos Entrevistado (B/1) 

Servidor(es) envolvidos na gestão das atividades X 

Professor(es) responsáveis pelas atividades X 

Gestor(es) da Reitoria ou dos campi X 

Alunos matriculados nas atividades  

Comunidade interna impactada pela atividade de extensão X 

Comunidade externa impactada pela atividade de extensão X 

       Fonte: A autora, 2017. 

 

Ao questionar o entrevistado B/1 se o Colégio Pedro II utiliza algum instrumento 

(pesquisa de opinião, questionário, entrevista, etc.) que mensure os resultados dos projetos de 

extensão e os benefícios para a sociedade e a instituição, o mesmo afirmou que sim. 

Ao considerar a escala: 1 se NÃO EXISTIR instrumento de avaliação (pesquisa de 

opinião, questionário, entrevista, etc.); 2 se o aspecto for abordado de FORMA PARCIAL, 

INCOMPLETA OU INSUFICIENTE pelos instrumentos utilizados; e 3 se o aspecto for 

abordado de FORMA INTEGRAL, COMPLETA E SUFICIENTE, o entrevistado foi 

questionado sobre a forma que o Colégio Pedro II avalia os aspectos listados e suas respostas 

estão no Quadro 31: 
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Quadro 31 – Avaliação de aspectos dos projetos de extensão 

Aspectos 1 2 3 Não sei 

responder 

Qualidade das ações de extensão  X   

Impacto das ações de extensão no nível de projeto (envolvidos 

diretamente na ação de extensão) 

 X   

Impacto das ações de extensão a nível institucional X    

Impacto das ações de extensão na sociedade  X   

  Fonte: A autora, 2017. 

 

Em relação aos principais desafios e limitações existentes para a avaliação dos projetos 

de extensão da instituição, o respondente afirmou que, devido às ações extensionistas serem 

bastante recentes na Diretoria de Extensão, a equipe ainda não conseguiu formalizar indicadores 

para proceder à devida avaliação dos projetos. Ele apontou essa condição como um dos 

principais desafios e, em seguida, o receio ou resistência das pessoas que trabalham com a 

extensão, em ser avaliados e também o número reduzido de servidores lotados na Diretoria de 

Extensão para realizar a avaliação dos projetos. O entrevistado afirmou que seria importante 

estruturar um setor específico na Diretoria de Extensão com a finalidade de avaliar os projetos 

de extensão da instituição.  

 Quanto aos indicadores selecionados para avaliar os resultados sociais e institucionais 

dos projetos de extensão do Colégio Pedro II, o Quadro 32 apresenta as respostas do 

entrevistado B/1: 
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Quadro 32 – Indicadores sociais e institucionais 

 
Itens 

Indicadores Aspecto 
Escala 

1 2 3 4 5 N/S/R 

01 Quanto ao percentual de alunos (bolsistas e não bolsistas) em relação ao 

total de alunos matriculados 
Social   X    

02 Quanto ao percentual de ações dos projetos de extensão dirigidas às 

escolas públicas em relação ao total de ações da Diretoria de Extensão 
Social   X    

03 Quanto ao percentual de parcerias de extensão com órgãos públicos em 

relação ao total de ações da Pró-Reitoria, avalie o impacto de um projeto 

de extensão na promoção dessas parcerias.  

Social    X   

04 Quanto ao impacto dos projetos de extensão na redução da 

vulnerabilidade social das comunidades atendidas/envolvidas  
Social    X   

05 Quanto ao impacto dos projetos de extensão na inclusão social dos 

envolvidos nestes projetos  
Social     X  

06 Em relação ao número de municípios e de mesorregiões atingidos 

por atividades/projetos e programas de extensão, você considera: 
Social     X  

07 Avalie o grau de importância dos projetos de extensão desenvolvidos 

em municípios fora de sede do Colégio e em parcerias com 

instituições governamentais ou não governamentais 

Social     X  

08 Em relação ao número de comunidades atendidas. Social     X  

09 Em relação ao número de bolsas de extensão para estudantes, você 

considera: 
Social   X    

10 Em relação ao número de pessoas da comunidade externa atendidas nos 

projetos e suas atividades de extensão, você considera: 
Social     X  

11 Em relação ao número de pessoas da comunidade interna atendidas 

nas atividades de extensão, você considera: 
Social   X    

12 Quanto ao impacto dos projetos de extensão em suas carreiras, 

(produtividade acadêmica/publicações/retorno para as aulas, etc.), como 

você avalia o envolvimento dos docentes do Colégio Pedro II com esses 

projetos? 

Institucional  X     

13 Quanto ao impacto dos projetos de extensão na Diretoria de Extensão, 

você considera:  
Institucional     X  

14 Quanto ao impacto dos projetos de extensão na carreira dos servidores 

técnicos administrativos envolvidos com esses projetos. 
Institucional X      

15 Quanto ao retorno que os projetos de extensão trazem para a instituição. Institucional    X   

Itens Indicadores Aspecto Escala 
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Fonte: A autora, 2017.

1 2 3 4 5 N/S/R 

16 Quanto à distribuição de recursos na matriz orçamentária para 

financiar projetos de extensão 
Institucional     X  

17 Quanto ao impacto dos projetos de extensão no número de cursos de 

extensão ofertados. 
Institucional     X  

18 Quanto ao impacto dos projetos no interesse dos alunos pelas ações de 

extensão. 
Institucional   X    

19 Quanto ao impacto dos resultados dos projetos de extensão na oferta de 

bolsas 
Institucional    X   
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Em relação às questões sobre a atuação do Colégio Pedro II frente à avaliação dos 

projetos de extensão, o entrevistado (B/1) afirmou ser de extrema importância viabilizar um 

indicador de impacto econômico dos projetos de extensão para a sociedade. 

Quanto aos indicadores mais adequados para avaliar os projetos de extensão do Colégio 

Pedro II, o entrevistado selecionou aqueles que estão em negrito no Quadro 32. 

 

4.2.3 Entrevistados: Professores extensionistas do Colégio Pedro II (C/1, C/2, C/3, C/4) 

 

A primeira questão do roteiro de perguntas verifica junto aos professores se eles 

elaboraram ou tiveram acesso a um plano acadêmico referente a algum projeto de extensão que 

tenham participado, dentre os quatro respondentes, 50% afirmaram que sim e 50% afirmaram 

não. Após este questionamento e considerando as respostas afirmativas, perguntou-se aos dois 

entrevistados se os aspectos: política de gestão, infraestrutura necessária, relação universidade-

sociedade e produção acadêmica, foram abordados no projeto. Os dois entrevistados afirmaram 

que os aspectos infraestrutura necessária e a produção acadêmica foram contemplados, os 

demais aspectos não foram marcados. 

Quanto aos obstáculos existentes para o desenvolvimento das ações e projetos de 

extensão, o Quadro 33 demonstra esses obstáculos, de acordo com a visão dos docentes. 

 

Quadro 33 – Obstáculos existentes para desenvolver ações de extensão 

Entrevistados Obstáculos existentes 

Docente (C/1) Espaço físico; greve; alta concentração de ações e 

projetos de extensão na cidade Duque de Caxias e no 

bairro de São Cristóvão (Reitoria), gerando uma 

centralização de ações. Entende que as ações ligadas à 

extensão deveriam ser mais flexibilizadas e 

direcionadas também para outros bairros.  

Docente (C/2) Falta de cumplicidade entre o extensionista e as 

atividades. 

Docente (C/3) Falta de conhecimento ou noção da importância do 

projeto de extensão na instituição; falta de indicadores 

que demonstre os resultados das ações de extensão. 

Docente (C/4) Dificuldades para conciliar a carga horária de sala de 

aula com as atividades de extensão. 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Em relação à formalização e registro (cadastro) das ações de extensão, os entrevistados 

foram questionados se tinham conhecimento desses procedimentos no Colégio Pedro II, as 

respostas estão no Quadro 34. 
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Quadro 34 – Formalização dos projetos de extensão 

Descrição 
Todas Algumas Nenhuma Não sei responder 

C/1 C/2 C/3 C/4 C/1 C/2 C/3 C/4 C/1 C/2 C/3 C/4 C/1 C/2 C/3 C/4 

Formalizadas 

em projetos 
X X             X X 

Registradas 

na 

PROPGPEC 
X X X X             

Registradas 

na PROEN 
X             X X X 

Registradas 

no Campus 
X             X X X 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Sobre a avaliação pelo Colégio Pedro II, de projetos de extensão, com base em 

indicadores de desempenho, dos quatro docentes entrevistados, dois responderam que não 

realiza e os demais não souberam responder. 

Quanto aos principais impactos que os projetos de extensão promovem junto ao Colégio 

Pedro II, o primeiro entrevistado C/1 destacou como impactos importantes o aumento da 

visibilidade das ações e prestígio da instituição, maior respaldo da sociedade em relação à 

instituição, a inclusão social e o trabalho com o capital social. O entrevistado C/2 destacou a 

melhora da autoestima, enquanto que o entrevistado C/3, enfatizou que as ações de extensão 

ampliam a atuação e a visão dos professores sobre suas possibilidades em promover ações 

sociais, diversificadas, inclusivas, etc. Ele complementa afirmando que essas questões estão em 

falta na instituição. O entrevistado C/4, afirmou que as ações de extensão promovem um diálogo 

com a comunidade onde o Colégio está inserido. 

 Em relação à contribuição das ações do projeto de extensão no alcance do impacto social 

desejado e significativo, todos responderam de forma afirmativa e indicaram a melhora da 

autoestima como um fator extremamente impactante para os participantes. 

Sobre a crença de que as ações dirigidas à inclusão social alcançam as reais necessidades 

do público atingido, todos os entrevistados responderam que alcançam. O entrevistado C/1 

justifica a existência de um público que, embora demande conhecimento e saber, nem sempre 

tem acesso pela esfera pública, não dispondo de condições econômicas para prover o serviço 

na esfera privada. 

A respeito da avaliação durante a realização de um projeto, as respostas estão no Quadro 

35. 
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Quadro 35 – Formas de avaliação dos projetos de extensão 

Forma de Avaliação Entrevistado (C/1) Entrevistado (C/2) Entrevistado (C/3) Entrevistado (C/4) 

Relatórios periódicos - - - - 

Questionários aos alunos - - X - 

Entrevistas informais - - - - 

Visitas in loco - - - - 

Reuniões periódicas - - - - 

Outra. Qual? Relatório final/teste - - Avaliação do curso 

pelos alunos 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Quanto à avaliação dos projetos de extensão, aspectos próprios à classe desses 

entrevistados, no Quadro 36 encontram as pontuações dos respondentes para cada questão. 
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Quadro 36 – Questões sobre projetos de extensão 

Questões 
Escala 

1 2 3 4 5 Não sei responder 

1 - Em sua opinião, qual o grau 

de importância deve ser dado ao 

fator Política de Gestão, para a 

elaboração dos projetos de 

extensão do Colégio Pedro II? 

             C/2 C/3     C/4 C/1    

2 - Em sua opinião, qual o grau 

de importância deve ser dado ao 

fator Infraestrutura Necessária, 

para a elaboração dos projetos de 

extensão do Colégio Pedro II? 

             C/2   C/1  C/3 C/4     

3 - Em sua opinião, qual o grau 

de importância deve ser dado ao 

fator Relação Universidade-

Sociedade, para a elaboração dos 

projetos de extensão do Colégio 

Pedro II? 

           C/4     C/1  C/3   C/2   

4 - Em sua opinião, qual o grau 

de importância deve ser dado ao 

fator Produção Acadêmica, para 

a elaboração dos projetos de 

extensão do Colégio Pedro II? 

          C/3  C/1 C/2  C/4         

5 - Em sua opinião, qual o grau 

de importância dos projetos de 

extensão para o avanço do 

conhecimento dos alunos?   

                C/1 C/2 C/3 C/4     

Fonte: A autora, 2017. 

 



98 

 

Quanto aos indicadores selecionados para avaliar os resultados sociais e institucionais 

dos projetos de extensão do Colégio Pedro II, o Quadro 37 apresenta as respostas dos 

professores entrevistados.  

Foi solicitado aos entrevistados sugestões de outros indicadores ou aspectos 

considerados relevantes para a avaliação dos projetos de extensão do Colégio Pedro II, que não 

tenham sido abordados no instrumento de coleta de dados. Três docentes afirmaram estar 

satisfeitos com as questões apresentadas no instrumento de pesquisa (questionário), tendo sido 

sugerido pelo quarto entrevistado a inclusão de um indicador que considere o perfil social dos 

discentes, citando como exemplo, a questão sócio-econômica e gênero. 

Quanto aos indicadores mais adequados para avaliar os projetos de extensão do Colégio 

Pedro II, os entrevistados selecionaram aqueles que estão em negrito no Quadro 37 a seguir: 
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Quadro 37 – Indicadores sociais e institucionais 

Itens Indicadores Aspecto Escala 

1 2 3 4 5 n.s.r. 

01 Quanto ao percentual de 

alunos (bolsistas e não 

bolsistas) em relação ao 

total de alunos 

matriculados 

Social 

          C/3     C/4     C/

1 

C/2   

02 Quanto ao percentual 

ações dos projetos de 

extensão dirigidas às 

escolas públicas em 

relação ao total de ações da 

Diretoria de Extensão 

Social 

              C/

3 

C/4     C/

1 

C/2   

03 Quanto ao percentual de 

parcerias de extensão com 

órgãos públicos em relação 

ao total de ações da Pró-

Reitoria, avalie o impacto 

de um projeto de extensão 

na promoção dessas 

parcerias.  

Social  

           C/4 C/1       C/3  C/2   

04 Quanto ao impacto dos 

projetos de extensão na 

redução da 

vulnerabilidade social das 

comunidades 

atendidas/envolvidas  

Social 

               C/4 C/1   C/3  C/2   

05 Quanto ao impacto dos 

projetos de extensão na 

inclusão social dos 

envolvidos nestes projetos  

Social 

             C/2  C/4 C/1 C/3       

06 Em relação ao número de 

municípios e de mesorregiões 

atingidos por 

atividades/projetos e 

programas de extensão, você 

considera: 

Social 

  C/3     C/4         C/1     C/2   
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Itens Indicadores Aspecto 
Escala 

1 2 3 4 5 n.s.r 

07 Avalie o grau de 

importância dos projetos 

de extensão desenvolvidos 

em municípios fora de sede 

do Colégio e em parcerias 

com instituições 

governamentais ou não 

governamentais 

Social 

      C/3      C/1       C/4  C/2   

08 Em relação ao número de 

comunidades atendidas. 
Social 

          C/3  C/1         C/2  C/4 

09 Em relação ao número de 

bolsas de extensão para 

estudantes, você 

considera: 

Social 

        C/1          C/3 C/4  C/2   

10 Em relação ao número de 

pessoas da comunidade 

externa atendidas nos 

projetos e suas atividades 

de extensão, você 

considera: 

Social 

        C/1     C/3        C/2  C/4 

11 Em relação ao número de 

pessoas da comunidade 

interna atendidas nas 

atividades de extensão, 

você considera: 

Social 

            C/1 C/3  C/4      C/2   

12 Quanto ao impacto dos 

projetos de extensão em 

suas carreiras, 

(produtividade 

acadêmica/publicações/ret

orno para as aulas, etc.), 

como você avalia o 

envolvimento dos docentes 

do Colégio Pedro II com 

esses projetos? 

 

Institucional 

        C/1 C/2    C/3  C/4         
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Itens Indicadores Aspecto 
Escala 

1 2 3 4 5 6 

13 Quanto ao impacto dos 

projetos de extensão na 

Diretoria de Extensão, você 

considera:  

Institucional 

            C/1   C/4    C/3  C/2   

14 Quanto ao impacto dos 

projetos de extensão na 

carreira dos servidores 

técnicos administrativos 

envolvidos com esses 

projetos. 

Institucional 

        C/1       C/4      C/2 C/3  

15 Quanto ao retorno que os 

projetos de extensão 

trazem para a instituição. 

Institucional 

            C/1   C/4   C/3   C/2   

16 Quanto à distribuição de 

recursos na matriz 

orçamentária para financiar 

projetos de extensão 

Institucional 

          C/3 C/4 C/1         C/2   

17 Quanto ao impacto dos 

projetos de extensão no 

número de cursos de 

extensão ofertados. 

Institucional 

        C/1  C/3           C/2  C/4 

18 Quanto ao impacto dos 

projetos no interesse dos 

alunos pelas ações de 

extensão. 

Institucional 

         C/2  C/4 C/1      C/3      

19 Quanto ao impacto dos 

resultados dos projetos de 

extensão na oferta de bolsas 

Institucional 

            C/1      C/3   C/2  C/4 

Fonte: A autora, 2017. 
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4.2.4 Entrevistados: Alunos extensionistas do Colégio Pedro II (D/1, D/2, D/3) 

 

 Sobre o recebimento de uma bolsa de extensão, os alunos afirmaram não estar recebendo 

e não ter recebido nenhuma bolsa. Todavia, quanto ao avanço do seu conhecimento, todos os 

entrevistados responderam sim e afirmaram de forma unânime que a participação no projeto 

contribuiu para seu desenvolvimento cultural. 

 Em relação à satisfação dos participantes dos projetos de extensão, um respondente 

(D/1) afirmou ter ficado muito satisfeito e dois respondentes (D/2 e D/3) responderam que 

ficaram satisfeitos. Com relação à percepção dos alunos quanto aos principais desafios, 

dificuldades e limitações, quando da realização do projeto,os entrevistados não apontaram 

nenhuma dificuldade. 

 Com relação à avaliação, foi questionado aos entrevistados se durante a realização do 

projeto lhe perguntaram sobre qual seria a sua avaliação em relação ao mesmo. As respostas 

estão no Quadro 38. 

 

Quadro 38 – Oportunidade de avaliar o projeto 

Entrevistados SIM NÃO 

Aluno D/1 X  

Aluno D/2  X 

Aluno D/3 Sem resposta Sem resposta 

   Fonte: A autora, 2017. 

 

Em seguida, foi perguntado aos discentes se os mesmos consideram o processo de 

avaliação importante para o projeto. As respostas estão no Quadro 39. 

 

Quadro 39 – Importância do processo de avaliação para o projeto 

Entrevistados SIM NÃO 

Aluno D/1 X  

Aluno D/2  X 

Aluno D/3  X 

   Fonte: A autora, 2017. 

 

Foi solicitado aos entrevistados que eles opinassem sobre os principais fatores que 

devem ser avaliados em um projeto de extensão e o grau de importância dos mesmos. O Quadro 

40 demonstra as alternativas escolhidas pelos respondentes. 
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Quadro 40 – Fatores que devem ser avaliados em um projeto de extensão 

Fatores Escala 

1 2 3 4 5 Não sei 

responder 

Política de 

gestão 

    D/2  D/1           D/3 

Infraestrutura 

disponível  

       D/2 D/3 D/1         

Relação 

universidade-

sociedade 

       D/2     D/1     D/3 

Produção 

acadêmica 

       D/2  D/1        D/3 

Outros 

(Quais?): 

                  

Fonte: A autora, 2017. 

  

Quanto aos indicadores selecionados para avaliar os projetos de extensão do Colégio 

Pedro II, o Quadro 41 apresenta as respostas dos entrevistados D1, D2 e D3: 

Foi solicitado aos entrevistados sugestões de outros indicadores ou aspectos 

considerados relevantes para a avaliação dos projetos de extensão do Colégio Pedro II e que 

não tenham sido abordados no instrumento de coleta de dados. Os discentes não apresentaram 

nenhuma sugestão. 

Os entrevistados selecionaram no Quadro 41 os indicadores (que estão em negrito) que, 

em sua opinião, seriam mais adequados para avaliar os projetos de extensão do Colégio Pedro 

II.  
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Quadro 41 – Indicadores sociais e institucionais 

Itens Indicadores Aspecto Escala 

1 2 3 4 5 Não sei 

responder 

01 Quanto ao percentual de alunos 

(bolsistas e não bolsistas) em relação 

ao total de alunos matriculados 

Social        D/2 D/3       D/1   

02 Quanto ao percentual ações dos 

projetos de extensão dirigidas às 

escolas públicas em relação ao total 

de ações da Diretoria de Extensão 

Social        D/2 D/3    D/1      

03 Quanto ao percentual de parcerias de 

extensão com órgãos públicos em 

relação ao total de ações da Pró-

Reitoria, avalie o impacto de um 

projeto de extensão na promoção 

dessas parcerias.  

Social        D/2     D/1  D/3    

04 Quanto ao impacto dos projetos de 

extensão na redução da 

vulnerabilidade social das 

comunidades atendidas/envolvidas  

Social        D/2     D/1  D/3    

05 Quanto ao impacto dos projetos de 

extensão na inclusão social dos 

envolvidos nestes projetos  

Social        D/2     D/1  D/3    

06 Em relação ao número de 

municípios e de mesorregiões 

atingidos por atividades/projetos e 

programas de extensão, você 

considera: 

Social        D/2 D/3 D/1         

07 Avalie o grau de importância dos 

projetos de extensão desenvolvidos 

em municípios fora de sede do 

Colégio e em parcerias com 

instituições governamentais ou não 

governamentais 

Social       D/1 D/2       D/3    

                     

Itens Indicadores Aspecto Escala 
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1 2 3 4 5 Não sei 

responder 

08 Em relação ao número de 

comunidades atendidas. 

Social       D/1 D/2 D/3          

09 Em relação ao número de bolsas de 

extensão para estudantes, você 

considera: 

Social      D/3 D/1 D/2           

10 Em relação ao número de pessoas 

da comunidade externa atendidas 

nos projetos e suas atividades de 

extensão, você considera: 

Social       D/1 D/2 D/3          

11 Em relação ao número de pessoas 

da comunidade interna atendidas 

nas atividades de extensão, você 

considera: 

Social       D/1 D/2          D/3 

12 Quanto ao impacto dos projetos de 

extensão em suas carreiras, 

(produtividade 

acadêmica/publicações/retorno 

para as aulas, etc.), como você 

avalia o envolvimento dos 

docentes do Colégio Pedro II com 

esses projetos? 

Institucional        D/2  D/1      D/3   

13 Quanto ao impacto dos projetos de 

extensão na Diretoria de Extensão, 

você considera:  

Institucional        D/2  D/1        D/3 

14 Quanto ao impacto dos projetos de 

extensão na carreira dos 

servidores técnicos 

administrativos envolvidos com 

esses projetos. 

Institucional        D/2     D/1  D/3    

15 Quanto ao retorno que os projetos de 

extensão trazem para a instituição. 

Institucional        D/2  D/1   D/3      

16 Quanto à distribuição de recursos na 

matriz orçamentária para financiar 

projetos de extensão 

Institucional        D/2  D/1        D/3 

Itens Indicadores Aspecto Escala 
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1 2 3 4 5 Não sei 

responder 

17 Quanto ao impacto dos projetos de 

extensão no número de cursos de 

extensão ofertados. 

Institucional       D/1 D/2 D/3          

18 Quanto ao impacto dos projetos 

no interesse dos alunos pelas ações 

de extensão.   

Institucional        D/2  D/1  D/3       

19 Quanto ao impacto dos resultados 

dos projetos de extensão na oferta de 

bolsas 

Institucional        D/2  D/1        D/3 

Fonte: A autora, 2017. 
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4.3 Análise de Resultados 

 

 

4.3.1 Análise do Grupo A/1 e A/2 

 

 

Ao considerar as respostas dos entrevistados A/1 e A/2, sobre a percepção da extensão, 

observou-se que eles concordam entre si, quando afirmam que a extensão possibilita fortalecer, 

criar vínculos e unir a instituição educacional à comunidade externa. 

Essa percepção dos entrevistados corrobora com Conto (2013), quando ressalta que 

extensão é uma espécie de ponte permanente entre a universidade e a comunidade na qual está 

inserida. Ela funciona como uma via de mão dupla, em que a universidade leva conhecimentos 

e/ou assistência à comunidade e recebe dela influxos positivos como retroalimentação, tais 

como suas reais necessidades, seus anseios, suas aspirações e aprendendo, também, com o saber 

dessas comunidades. 

Dentro desse contexto, o FORPROEX (2010) apresenta a extensão como um processo 

interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação 

transformadora entre Universidade e outros setores da sociedade. 

Nessa perspectiva, observa-se que a visão dos entrevistados sobre a extensão é a de um 

processo de transformação social, corroborando dessa forma, com os principais fundamentos 

da Política Nacional de Extensão. 

Com relação aos obstáculos existentes para o desenvolvimento das ações de extensão, 

os entrevistados divergem no aspecto da insuficiência de recursos e o desconhecimento do papel 

da extensão presente na instituição, onde o entrevistado A/2 destacou esses aspectos e o A/1 

discordou apontando para a inexistência de obstáculos. Diante dessa divergência entre os 

respondentes, observa-se que a mesma pode ser justificada em razão da função exercida por 

ambos. Tendo em vista o entrevistado A/2 estar vinculado diretamente com o desenvolvimento 

das ações extensionistas, torna-se possível reconhecer as dificuldades e entraves relacionados à 

extensão, enquanto que o A/1, estando ligado às questões da gestão em um patamar superior, e 

não estar vivenciando na prática o desenvolvimento das atividades, nem sempre é possível uma 

reflexão mais profunda a respeito dos obstáculos. 

Quanto a essa discussão relacionada aos obstáculos e desafios para o desenvolvimento 

de ações de extensão no espaço educacional, observa-se em Santos et al. (2013) uma reflexão 

a esse respeito quando destaca que o grande desafio para as universidades e à extensão reflete-

se na articulação da comunicação entre teoria-prática, universidade-sociedade, construindo a 
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teoria da reciprocidade, integração do pensar, fazer e viver a partir do rompimento da dimensão 

dicotômica, dualista e fragmentada. 

Quanto à contribuição dos projetos de extensão para o aperfeiçoamento da imagem da 

instituição junto à comunidade, observou-se que ambos entrevistados concordam com a questão 

quando afirmaram que, além de contribuir para o aperfeiçoamento da imagem institucional, os 

projetos aproximam a instituição da comunidade. 

Quanto à formalização e registro das ações de extensão no Colégio Pedro II, os 

entrevistados (A/1 e A/2) concordam em alguns quesitos e discordam em outros. Ambos 

afirmam que todas as ações de extensão são formalizadas em projetos, mas apenas o A/2 afirma 

que todas essas ações são registradas na PROPGPEC. Sobre o registro de ações de extensão no 

Campus, o entrevistado A/1 afirmou que todas elas são registradas e A/2 ressalta que apenas 

algumas passam pelo Campus. Os entrevistados afirmaram que nenhuma ação extensionista 

passa pela Pró-Reitoria de Ensino – PROEN. Dessa forma, observa-se a necessidade de 

estruturar os fluxos das ações de extensão no setor com o objetivo de melhorar os processos 

existentes ou implantar uma nova estrutura voltada para processos, visando um melhor 

entendimento a respeito dos fluxos dos projetos de extensão entre os todos servidores do setor 

que atuam com essas ações. 

O Quadro 42 demonstra a distribuição das respostas. 

 

Quadro 42 – Formalização das ações de extensão 

Descrição 
Todas Algumas Nenhuma Não sei responder 

A/1 A/2 A/1 A/2 A/1 A/2 A/1 A/2 

Formalizadas em projetos X X       

Registradas na PROPGPEC  X       

Registradas na PROEN     X X   

Registradas no Campus X   X     

Fonte: A autora, 2017. 

 

Quanto aos principais fatores que devem ser avaliados em um projeto de extensão, os 

entrevistados destacaram o quantitativo do público alvo atendido pelo projeto, a qualidade das 

ações despendidas, o impacto social, a capacidade de contextualização dos conteúdos 

curriculares e a vinculação com a pesquisa. Ao considerar o impacto social esperado de um 

projeto de extensão, Biscoli et al. (2012) enfatizam que a importância dos projetos de extensão 

não está baseada somente nas bases da educação superior (ensino, pesquisa e extensão), mas 

também na capacidade de formar cidadãos.  
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Observa-se que as respostas dos entrevistados e o destaque do autor, complementam-se 

considerando que os fatores elencados por ambos constituem premissas relevantes, devendo ser 

consideradas em todas as fases dos projetos. Nota-se também a percepção dos entrevistados 

quanto à importância da avaliação dos projetos, onde a mesma está internalizada, sendo 

considerada fundamental para retroalimentar o próprio processo de avaliação e 

aperfeiçoamento de projetos. 

Quanto aos principais impactos que os projetos de extensão promovem junto ao Colégio 

Pedro II, o entrevistado A/2 destacou a sensibilização da comunidade interna com as 

dificuldades da comunidade externa em se sentir parte do espaço institucional, o A/1 não se 

manifestou. Lins et al. (2014) corroboram afirmando que,através dos projetos de extensão 

torna-se possível a construção de um conhecimento acadêmico mais elaborado, possibilitando 

a democratização do saber e a participação da comunidade no ambiente científico. 

Quanto à inserção dos aspectos política de gestão, infraestrutura necessária, relação 

universidade-sociedade e produção acadêmica nos projetos de extensão da instituição, os 

entrevistados consideram que todos são contemplados nos projetos de extensão. 

De acordo com o Plano Nacional de Extensão (PNE, 2012), as ações de extensão são 

avaliadas conforme as cinco dimensões de avaliação propostas pelo plano: dimensão Política 

de gestão; Infraestrutura; Relação Universidade-Sociedade; Plano acadêmico; produção 

acadêmica. Esse plano destaca a necessidade de atualizar os sistemas de informação e avaliação 

da extensão universitária vigentes, superando a prática de registros de dados isolados e 

construindo indicadores que incorporem as dimensões citadas. 

Sobre o grau de importância das questões: responsabilidade social, inclusão social e 

desenvolvimento econômico e social da comunidade na elaboração dos projetos de extensão, 

os entrevistados atribuíram nota máxima, por considerar a extrema relevância desses critérios 

em todas as fases do projeto. Observa-se que as questões apontadas podem funcionar como 

mecanismos de aproximação do Colégio Pedro II junto à comunidade, através de ações sociais 

que priorizem a superação das condições de desigualdades e exclusão. 

Ainda relacionado à questão anterior, foi solicitado aos entrevistados que opinassem se 

as mesmas são contempladas nos projetos de extensão do Colégio Pedro II, ambos apresentaram 

algumas divergências em um quesito e concordância em outros, ou seja, os entrevistados 

apontaram a responsabilidade social da instituição e a inclusão social são pontos contemplados 

de modo satisfatório nos projetos de extensão, enquanto o desenvolvimento econômico e social 
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da comunidade, segundo o entrevistado A/1, é contemplado satisfatoriamente e, para A/2, 

ocasionalmente são considerados. 

Nessa discussão, observa-se em Buvinich e Amorim (2013) uma confirmação da 

importância das questões elencadas durante a elaboração dos projetos de extensão, quando 

colocam que a ação extensionista deve induzir a mudanças e benefícios tanto para a comunidade 

interna da universidade quanto para a comunidade externa. Segundo o autor, o que se espera é 

que a ação contribua para melhorar as condições de emprego, renda, inclusão social, bem-estar 

da população e da formação profissional do corpo discente, docente e de técnico administrativo. 

Sobre a existência de alguma forma de avaliação dos projetos de extensão, foram 

apresentados oito mecanismos de avaliação aos entrevistados e solicitou-se que opinassem se 

os mesmos eram utilizados pela instituição para avaliar seus projetos. O grupo apresentou 

algumas variações nas respostas resultando em 50% de divergência entre os respondentes. Esse 

resultado aponta para a existência de lacunas no que diz respeito às formas de avaliação de 

projetos de extensão, tendo em vista a heterogeneidade nas respostas, demonstrando dessa 

forma, o desconhecimento sobre o processo avaliativo adotado pela instituição. O entrevistado 

A/1 indicou quatro mecanismos de avaliação, enquanto que o A/2 foi o que indicou o maior 

número, ou seja, seis mecanismos. Diante do resultado apresentado é relevante destacar a 

importância do conhecimento por todos os partícipes do projeto a respeito do processo de 

avaliação vinculado ao mesmo. O Quadro 42 apresenta o comparativo entre as respostas. 

Nesse contexto, Arroyo e Rocha (2010) enfatizam que uma avaliação sempre tem 

caráter transformador, porque afeta a vida das pessoas envolvidas, produz efeitos sobre elas, 

devendo ser importante instrumento para mover a tomada de decisões diante dos resultados 

obtidos. 

 

Quadro 43 – Formas de avaliação dos projetos de extensão 

Mecanismos/Entrevistados Entrevistado A1 Entrevistado A2 

Avaliação institucional formal, de acordo com as normas aplicáveis 

(Relatório de Gestão, TCU, SINAES) 
X X 

Avaliação por meio de indicadores de gestão/desempenho - - 

Aplicação de questionários aos professores extensionistas - X 

Aplicação de questionários aos extensionistas - X 

Exigência de relatórios dos professores envolvidos nos projetos X X 

Análise documental dos produtos ou das ações desenvolvidas - X 

Verificação in loco das atividades desenvolvidas X X 

Reuniões periódicas X - 

Fonte: A autora, 2017. 



111 

 

Com relação às pessoas envolvidas na avaliação dos projetos de extensão da instituição, 

os entrevistados apresentaram algumas variações nas respostas, onde o A/1 considerou que 

todos os indivíduos relacionados têm participação na avaliação dos projetos, apresentando 

divergência em relação às respostas de A/2 em 33%, ou seja, o segundo entrevistado (A/2) 

considera que os gestores da Reitoria ou dos campi a comunidade interna impactada pelas 

atividades de extensão não participam da avaliação dos projetos. O Quadro 44 apresenta o 

comparativo entre as respostas. 

 

Quadro 44 – Indivíduos envolvidos com a avaliação dos projetos de extensão 

Indivíduos Entrevistado (A/1) Entrevistado (A/2) 

Servidor(es) envolvidos na gestão das atividades X X 

Professor(es) responsáveis pelas atividades X X 

Gestor(es) da Reitoria ou dos campi X - 

Alunos matriculados nas atividades X X 

Comunidade interna impactada pela atividade de extensão X - 

Comunidade externa impactada pela atividade de extensão X X 

    Fonte: A autora, 2017. 

 

Com relação ao uso de algum instrumento (pesquisa de opinião, questionário, entrevista, 

etc) que mensure os resultados dos projetos de extensão e os benefícios para a sociedade e para 

a instituição, os entrevistados apresentaram divergência nas respostas. O A/1 discorda em 100% 

do A/2, quando o primeiro afirma não existir nenhum instrumento de mensuração dos resultados 

dos projetos. Spies et al. (2009) destacam a relevância quanto ao uso de mecanismos para a 

avaliação das ações extensionistas, quando afirmam que o conjunto de instrumentos internos e 

externos de avaliação permite um amplo diagnóstico a respeito da qualidade dos programas e 

projetos de extensão, bem como sua contribuição para a comunidade regional. 

Sobre a forma que a instituição avalia os aspectos: qualidade das ações de extensão, 

impacto das ações de extensão no nível de projeto (envolvidos diretamente na ação de 

extensão), impacto das ações de extensão a nível institucional e o impacto das ações de extensão 

na sociedade, as respostas dos entrevistados foram bastante contraditórias, onde o entrevistado 

A/1 manteve sua opinião de que não existe na instituição instrumentos de avaliação dos 

projetos. O A/2 entende que os três primeiros aspectos são abordados de forma integral e 

suficiente na avaliação, enquanto que o quarto aspecto é abordado de forma parcial, incompleta 

ou insuficiente. 

Quanto aos principais desafios e limitações existentes para a avaliação dos projetos de 

extensão da instituição, apenas o entrevistado A/1 manifestou-se, afirmando que o maior 
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desafio é o fator tempo de existência do setor responsável por gerir a extensão no Colégio Pedro 

II. Ele considera que, pelo fato das ações extensionistas serem bastante recentes na instituição, 

não houve tempo hábil para a realização do processo de avaliação dos projetos. O segundo 

entrevistado (A/2) não respondeu.  

Sobre as sugestões quanto à atuação do Colégio Pedro II frente à avaliação dos projetos 

de extensão, o entrevistado A/1 afirma ser de extrema relevância a instalação de uma comissão 

para avaliação desses projetos de extensão, focando principalmente os eixos: impacto social, 

qualidade e resultados. O entrevistado A/2 não apresentou sugestão. O respondente A/1 

demonstra que, embora haja limitações e entraves relevantes para realizar a avaliação dos 

projetos de extensão, o mesmo tem consciência dessa necessidade, alegando que essa comissão 

de avaliação daria mais respaldo e segurança quanto à implementação de novos projetos. 

Bartnik e Silva (2009) complementam a percepção do entrevistado A1, enfatizando 

sobre o quanto é difícil realizar avaliação da extensão nas instituições e o quanto isto ainda não 

tem sido feito de modo sistemático e aprofundado. Para as autoras, há poucos critérios e 

modelos que forneçam as diretrizes necessárias à realização desta avaliação, bem como pouca 

clareza dos modos como deve ser feita; em grande medida, a escassez destes elementos é 

decorrente da ausência de uma política de extensão que oriente as instituições em seus processos 

de avaliação das ações extensionistas. 

Quanto aos indicadores selecionados para avaliar os resultados sociais e institucionais 

dos projetos de extensão do Colégio Pedro II, o Quadro 45 apresenta as pontuações atribuídas 

aos mesmos pelos entrevistados de acordo com o seu grau de significância, considerando a 

escala Likert de 1 a 5, sendo 1 = sem significância; 2 = pouco significativo; 3 = significativo; 4 

= muito significativo; 5 = extremamente significativo. 

 

Quadro 45 - Comparativo das pontuações dos indicadores por entrevistado 

Entrevistados: Pró-Reitora e Diretora de Extensão 

Aspectos Indicadores A/1 A/2 

Social 

Quanto ao percentual de alunos (bolsistas e não bolsistas) em 

relação ao total de alunos matriculados 

1 2 

Quanto ao percentual de ações dos projetos de extensão 

dirigidas às escolas públicas em relação ao total de ações da 

Diretoria de Extensão 

4 5 

Quanto ao percentual de parcerias de extensão com órgãos 

públicos em relação ao total de ações da Pró-Reitoria, avalie o 

impacto de um projeto de extensão na promoção dessas 

parcerias.  

1 3 
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Quanto ao impacto dos projetos de extensão na redução da 

vulnerabilidade social das comunidades atendidas/envolvidas  

3 5 

Quanto ao impacto dos projetos de extensão na inclusão social 

dos envolvidos nestes projetos  

4 5 

Em relação ao número de municípios e de mesorregiões 

atingidos por atividades/projetos e programas de extensão, você 

considera: 

1 1 

Avalie o grau de importância dos projetos de extensão 

desenvolvidos em municípios fora de sede do Colégio e em 

parcerias com instituições governamentais ou não 

governamentais 

1 1 

Em relação ao número de comunidades atendidas. 3 3 

Em relação ao número de bolsas de extensão para estudantes, 

você considera: 

3 4 

Em relação ao número de pessoas da comunidade externa 

atendidas nos projetos e suas atividades de extensão, você 

considera: 

5 5 

Em relação ao número de pessoas da comunidade interna 

atendidas nas atividades de extensão, você considera: 

2 3 

TOTAL Social 28  37 

Institucional 

Quanto ao impacto dos projetos de extensão em suas carreiras, 

(produtividade acadêmica/publicações/retorno para as aulas, 

etc.), como você avalia o envolvimento dos docentes do Colégio 

Pedro II com esses projetos? 

3 - 

Quanto ao impacto dos projetos de extensão na Diretoria de 

Extensão, você considera:  

4 - 

Quanto ao impacto dos projetos de extensão na carreira dos 

servidores técnicos administrativos envolvidos com esses 

projetos. 

2 - 

Quanto ao retorno que os projetos de extensão trazem para a 

instituição. 

3 2 

Quanto à distribuição de recursos na matriz orçamentária para 

financiar projetos de extensão 

3 4 

Quanto ao impacto dos projetos de extensão no número de 

cursos de extensão ofertados. 

4 - 

Quanto ao impacto dos projetos no interesse dos alunos pelas 

ações de extensão.   

3 5 

Quanto ao impacto dos resultados dos projetos de extensão na 

oferta de bolsas 

3 - 

TOTAL Institucional 25 11 

TOTAL  53 48 

  Fonte: A autora, 2017. 

 

Com relação ao grau de importância, observou-se que os entrevistados apresentaram 

percentual mais expressivo aos indicadores sociais, ou seja, 28 para o respondente A1 e 37 para 

o A2. Enquanto que para os indicadores de aspectos institucionais as pontuações somaram 

menos, 25 e 11, respectivamente. Individualmente, observou-se certa equivalência entre as 

pontuações atribuídas a cada indicador, não apresentando, dessa forma, nenhuma disparidade 

relevante entre as mesmas. Dessa forma, observou-se que, entre os indicadores sociais 

apresentados, os que representaram maior percentual de impacto para os projetos de extensão 

no Colégio Pedro II, segundo o grupo entrevistado, foram aqueles com capacidade de 
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demonstrar o percentual de ações dos projetos de extensão dirigidas às escolas públicas, o 

impacto dos projetos de extensão na redução da vulnerabilidade social das comunidades 

atendidas/envolvidas, o impacto dos projetos na inclusão social dos envolvidos e os que 

demonstram a relação do número e pessoas da comunidade externa atendidas e as atividades de 

extensão. 

Ao considerar as características do grupo de respondentes, observa-se o compromisso 

social de instituição, principalmente no que se refere à inclusão social, desenvolvimento 

econômico e social da comunidade e na identificação de novas demandas da comunidade 

impactada pelo projeto. Sendo assim, ressalta-se que a responsabilidade social precisa fazer 

parte do instrumento de avaliação de projetos de extensão e ser contemplada da maneira mais 

minuciosa possível, considerando que esta é uma das principais funções da instituição 

educacional, permitindo que o seu papel social seja ampliado. 

Sobre os indicadores relacionados aos aspectos institucionais, observa-se uma escala de 

pontuação dos respondentes, relativamente baixa apresentando certo destaque aos indicadores 

relacionados à questão da distribuição de recursos na matriz orçamentária e os referentes ao 

impacto dos projetos no interesse dos alunos pelas ações de extensão. 

Sobre o compromisso social e institucional do Colégio Pedro II em buscar desenvolver 

instrumentos com condições de avaliar de forma adequada a extensão, Bartnik e Silva (2009) 

destacam que o processo de avaliação da extensão deve iniciar-se, necessariamente, integrado 

ao processo de avaliação institucional da universidade e deve ter como fundamentos a missão 

e o perfil da instituição. Esse procedimento orienta a realização de um processo de avaliação 

que seja de fato institucional, democrático e gerador de mudanças. 

 

4.3.2 Análise do Grupo B/1 

 

Sobre a sua percepção em relação à extensão, o servidor lotado na Diretoria de Extensão, 

destaca que esses projetos são um meio de distribuir o conhecimento gerado nas instituições de 

ensino para a comunidade. 

Corrobora com a percepção do entrevistado, a interação dialógica que, estabelecida 

como uma diretriz do Plano Nacional de Extensão (PNE, 2012) destaca a necessidade da 

existência de diálogo entre a universidade e setores sociais numa relação de troca de saberes e 

superação de um discurso hegemônico sobre a extensão, marcado pela ideia de levar à 

sociedade o conhecimento acumulado pela universidade.  
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Dentro desse contexto, Serrano (2012) corrobora com a ideia do entrevistado quando 

afirma que a extensão é vivência social, uma práxis de um conhecimento acadêmico que não se 

basta em si mesmo, pois está alicerçada em uma troca de saberes popular e acadêmico, e que 

produz um novo conhecimento resultado do confronto da teoria com a realidade social. 

Nessa perspectiva, observa-se que a reflexão do entrevistado sobre a extensão está de 

acordo com o objetivo da prática extensionista que é a de um processo de aproximação e de 

transformação da social. 

O entrevistado relata que a falta de conhecimento do que vem a ser a extensão, a falta 

de verba e o desinteresse dos pesquisadores em compartilhar o conhecimento, são os obstáculos 

mais presentes no desenvolvimento das ações de extensão. Essa reflexão permite observar a 

necessidade de se institucionalizar a extensão em todos os níveis na instituição, promovendo a 

democratização do conhecimento, reafirmando o compromisso do Colégio Pedro II na busca 

de solução para os problemas e as necessidades sociais e articulando com o ensino e a pesquisa. 

Quanto à formalização e registro das ações de extensão no Colégio Pedro II, o 

entrevistado (B/1) afirmou que todas as ações de extensão são formalizadas em projetos e 

registradas na PROPGPEC, algumas registradas no Campus e nenhuma ação passa pelo crivo 

da Pró-Reitoria de Ensino (PROEN). Diante da percepção do entrevistado, é possível observar 

o seu conhecimento em relação aos fluxos das ações de extensão existentes na instituição. 

Quanto aos principais fatores que devem ser avaliados em um projeto de extensão, o 

entrevistado (B/1) destacou a necessidade de avaliar a viabilidade do projeto, tendo em vista o 

custo x benefício para a comunidade, as questões logísticas para a realização do mesmo, a 

demanda social existente e a capacidade orçamentária para a execução. 

Ao considerar que a importância em se adotar um processo de avaliação coerente com 

as finalidades do projeto de extensão, Spies et al. (2009) acrescentam que o conjunto de 

resultados dos mecanismos internos e externos de avaliação permite um amplo diagnóstico a 

respeito da qualidade dos programas e projetos de extensão, bem como a sua contribuição para 

a comunidade regional. Os autores complementam ainda que o processo de avaliação de 

projetos de extensão contribui para a verificação da importância e da necessidade de 

oferecimento, não apenas de novos projetos, mas, especialmente, da melhoria das atividades já 

oferecidas. 

Sobre os principais impactos que os projetos de extensão promovem junto ao Colégio 

Pedro II, o entrevistado considerou a ampliação da visibilidade da imagem da instituição e a 

oferta de oportunidades à comunidade, permitindo que ela (comunidade), sinta-se parte do 
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processo de desenvolvimento institucional. A percepção do entrevistado vai de encontro com a 

essência da extensão 

De acordo com o Plano Nacional de Extensão (PNE, 2012), as ações de extensão são 

avaliadas conforme as cinco dimensões de avaliação propostas pelo plano: dimensão Política 

de gestão; Infraestrutura; Relação Universidade-Sociedade; Plano acadêmico; e Produção 

Acadêmica. Esse plano destaca a necessidade de atualizar os sistemas de informação e avaliação 

da extensão universitária vigentes, superando a prática de registros de dados isolados e 

construindo indicadores que incorporem as dimensões citadas. 

Com relação a essas cinco dimensões de avaliação da extensão, o entrevistado afirmou 

que as ações extensionistas da instituição contemplam essas dimensões. 

Quanto ao grau de importância das questões referentes à responsabilidade social da 

instituição, inclusão social e desenvolvimento econômico e social da comunidade para a 

elaboração dos projetos de extensão, o entrevistado atribuiu notas altas, embora tenha 

apresentado uma pequena variação. Observa-se que, na percepção do entrevistado, a extensão 

no Colégio Pedro II está em consonância com a política de extensão e com os princípios que 

subsidiam as ações. O Quadro 46 apresenta as respostas. 

 

Quadro 46 – Questões importantes para a elaboração dos projetos de extensão 

Questão 1 2 3 4 5 

Responsabilidade social da instituição     X 

Inclusão social     X 

Desenvolvimento econômico e social da comunidade   X   

Fonte: A autora, 2017. 

 

Dentro desse contexto, o entrevistado ressalta que as questões referentes à 

responsabilidade social da instituição e inclusão social são contempladas de forma satisfatória 

nos projetos de extensão, enquanto que o desenvolvimento econômico e social da comunidade, 

são contemplados de forma parcial, afirmando ainda que as mesmas são fatores essenciais para 

a gestão da extensão no Colégio Pedro II. 

Sobre a existência de alguma forma de avaliação dos projetos de extensão no Colégio 

Pedro II, o entrevistado destaca os seguintes tipos: avaliação institucional formal, de acordo 

com as normas aplicáveis (Relatório de Gestão, TCU, SINAES); aplicação de questionários aos 

extensionistas; exigência de relatórios dos professores envolvidos nos projetos; análise 

documental dos produtos ou das ações desenvolvidas; e visitação in loco das atividades 

desenvolvidas. Informa ainda que, os principais indivíduos envolvidos na avaliação dos 
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projetos na instituição são: servidor(es) envolvidos na gestão das atividades; professor(es) 

responsáveis pelas atividades; gestor(es) da Reitoria ou dos campi; comunidade interna 

impactada pela atividade de extensão; e, comunidade externa impactada pela atividade de 

extensão. 

O entrevistado B/1, diferentemente do grupo A/1 e A/2, não cita os discentes como 

indivíduos envolvidos na avaliação dos projetos de extensão. Em contradição a esse 

posicionamento do entrevistado B/1, Silva et al. (2013) afirmam que a prática extensionista se 

coloca como campo de aprendizagem não só dos docentes, mas dos discentes e demais sujeitos, 

pois para se aprender é preciso vivenciar o mundo, e não só ter teorias. 

Sobre os instrumentos de avaliação que mensurem os resultados dos projetos de 

extensão e os benefícios para a sociedade, o entrevistado (B/1) destaca que é utilizado no 

Colégio Pedro II a pesquisa de opinião, questionário e entrevista. 

Quanto à forma que a instituição avalia os aspectos: qualidade das ações de extensão, 

impacto das ações de extensão no nível de projeto (envolvidos diretamente na ação de 

extensão), impacto das ações de extensão a nível institucional e o impacto das ações de extensão 

na sociedade, o entrevistado ressalta que nenhum desses aspectos são abordados de forma 

integral, completa ou suficiente. Ele afirma que o Colégio Pedro II não avalia o impacto das 

ações de extensão a nível institucional, embora avalie de forma parcial, incompleta ou 

insuficiente a qualidade das ações, o impacto das ações em nível de projeto e o impacto das 

ações de extensão na sociedade. O Quadro 47 apresenta as respostas do entrevistado. 

 

Quadro 47 - Forma de avaliação de aspectos dos projetos de extensão 

Aspectos 1 2 3 Não sei 

responder 

Qualidade das ações de extensão  X   

Impacto das ações de extensão no nível de projeto 

(envolvidos diretamente na ação de extensão) 
 X  

 

Impacto das ações de extensão a nível 

institucional 
X   

 

Impacto das ações de extensão na sociedade  X   

          Fonte: A autora, 2017. 

 

Diante das pontuações atribuídas aos aspectos apresentados anteriormente, observa-se 

a necessidade implantar instrumento capaz de mensurar o impacto das ações de extensão tanto 

em nível social como institucional, bem como verificar de que maneira o mesmo pode ser 

aperfeiçoado.  
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Em relação aos principais desafios e limitações para realizar a avaliação dos projetos de 

extensão no Colégio Pedro II, o entrevistado destacou três desafios importantes, sendo: ações 

de extensão bastante recentes no setor, o que dificulta a realização do processo de avaliação, 

muitas vezes por falta de conhecimento da equipe; resistência da equipe extensionista em ser 

avaliada; e número insuficiente de servidores técnicos administrativos na Diretoria de Extensão. 

O entrevistado destaca também a necessidade de estruturar um setor específico na Diretoria de 

Extensão, com a finalidade de avaliar os projetos. 

Diante desse panorama, percebe-se que um estudo na área de gestão de projetos, 

indicadores de desempenho e gestão por resultados, torna-se essencial, pois permite a 

qualificação dos profissionais envolvidos com a extensão, bem como a necessidade de realizar 

um trabalho de conscientização da equipe quanto à importância de sua atuação para o alcance 

dos propósitos dos projetos de extensão. Silva (2011) esclarece que ao se investir em uma ação 

de extensão, pretende-se garantir sua plena realização, com o apoio estrutural dos gestores da 

extensão. A autora destaca que com a construção de indicadores associados à evolução de uma 

atividade de extensão e em harmonia com as orientações da avaliação, será possível estabelecer 

um padrão universalizado para gerar e gerir políticas públicas eficazes. 

Quanto aos indicadores selecionados para avaliar os resultados sociais e institucionais 

dos projetos de extensão do Colégio Pedro II, o Quadro 48 apresenta as pontuações atribuídas 

aos mesmos pelo entrevistado, de acordo com o seu grau de importância e considerando a escala 

Likert de 1 a 5, sendo 1 = sem significância; 2 = pouco significativo; 3 = significativo; 4 = 

muito significativo; 5 = extremamente significativo. 

 

Quadro 48 – Demonstrativo das pontuações por indicador 

Entrevistado: Servidor técnico administrativo 

Aspectos Indicadores 

Pontuação  

B/1 

 

Social 

Quanto ao percentual de alunos (bolsistas e não bolsistas) em relação 

ao total de alunos matriculados 
3 

Quanto ao percentual de ações dos projetos de extensão dirigidas às 

escolas públicas em relação ao total de ações da Diretoria de 

Extensão 

3 

Quanto ao percentual de parcerias de extensão com órgãos públicos 

em relação ao total de ações da Pró-Reitoria, avalie o impacto de um 

projeto de extensão na promoção dessas parcerias.  

4 

Quanto ao impacto dos projetos de extensão na redução da 

vulnerabilidade social das comunidades atendidas/envolvidas  
4 

Quanto ao impacto dos projetos de extensão na inclusão social dos 

envolvidos nestes projetos  
5 
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Em relação ao número de municípios e de mesorregiões atingidos por 

atividades/projetos e programas de extensão, você considera: 
5 

Avalie o grau de importância dos projetos de extensão desenvolvidos 

em municípios fora de sede do Colégio e em parcerias com 

instituições governamentais ou não governamentais 

5 

Em relação ao número de comunidades atendidas. 5 

Em relação ao número de bolsas de extensão para estudantes, você 

considera: 
3 

Em relação ao número de pessoas da comunidade externa atendidas 

nos projetos e suas atividades de extensão, você considera: 
5 

Em relação ao número de pessoas da comunidade interna atendidas 

nas atividades de extensão, você considera: 
3 

SUBTOTAL 45 

Institucional 

Quanto ao impacto dos projetos de extensão em suas carreiras, 

(produtividade acadêmica/publicações/retorno para as aulas, etc.), 

como você avalia o envolvimento dos docentes do Colégio Pedro II 

com esses projetos? 

2 

Quanto ao impacto dos projetos de extensão na Diretoria de 

Extensão, você considera:  
5 

Quanto ao impacto dos projetos de extensão na carreira dos 

servidores técnicos administrativos envolvidos com esses projetos. 
1 

Quanto ao retorno que os projetos de extensão trazem para a 

instituição. 
4 

Quanto à distribuição de recursos na matriz orçamentária para 

financiar projetos de extensão 
5 

Quanto ao impacto dos projetos de extensão no número de cursos de 

extensão ofertados. 
5 

Quanto ao impacto dos projetos no interesse dos alunos pelas ações 

de extensão.   
3 

Quanto ao impacto dos resultados dos projetos de extensão na oferta 

de bolsas 
4 

SUBTOTAL 29 

        Fonte: A autora, 2017. 

 

Com relação ao grau de importância atribuído pelo entrevistado e à quantidade de 

indicadores sociais e institucionais apresentados no Quadro 48, observou-se uma pontuação 

mais expressiva aos indicadores sociais, ou seja, 45 pontos, em relação aos de aspecto 

institucionais, com 29 pontos. Diante dessa percepção do entrevistado, observa-se o quanto o 

mesmo está consciente do papel que a extensão deve assumir junto à sociedade e da importância 

da avaliação dos projetos de extensão e seus resultados sociais. Isso demonstra a necessidade 

do Colégio Pedro II estabelecer uma de relação de troca de conhecimentos com a comunidade 

de forma constante, buscando o aprimoramento de ambas as partes, sem detrimento de uma em 

relação à outra.  

Nesse contexto, os indicadores socais que apresentaram maior destaque foram aqueles 

com capacidade de demonstrar o impacto dos mesmos em relação à inclusão social, aqueles 

com capacidade de demonstrar o impacto social dos projetos de extensão junto à comunidade 

atendida, os que estão relacionados ao número de municípios/mesorregião atingidas pelo 
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projeto de extensão, aqueles capazes de avaliar a importância dos projetos em relação às 

parceria firmadas com instituições governamentais e os relacionados ao número de 

comunidades e pessoas atendidas pelos projetos. 

Sobre os indicadores relacionados aos aspectos institucionais, os que apresentaram 

maior destaque foram os relacionados à questão da distribuição de recursos na matriz 

orçamentária, os referentes ao impacto dos projetos no número de cursos de extensão ofertados 

e o impacto dos mesmos na Diretoria de Extensão. Esses indicadores representam mais impacto 

institucional nos projetos de extensão da instituição. 

 

4.3.3 Análise do Grupo C/1, C/2, C/3 e C/4  

 

Ao analisar as respostas dos quatro docentes entrevistados quanto ao acesso a um plano 

acadêmico referente a algum projeto de extensão que tenham participado e se os aspectos 

política de gestão, infraestrutura, relação universidade-sociedade e plano acadêmico foram 

considerados, observou-se uma relativa variação nas respostas dos mesmos, ou seja, 50% 

responderam que sim e 50% não. Dentre as respostas afirmativas, os entrevistados ressaltaram 

que apenas os aspectos infraestrutura necessária e a produção acadêmica foram considerados 

no projeto. O Quadro 49 apresenta o comparativo das respostas. 

Diante da divergência apontada e do desconhecimento por parte dos docentes quanto às 

dimensões da Política Nacional de Extensão, constata-se que, segundo a percepção dos 

entrevistados, o Colégio Pedro II contempla de forma incipiente os requisitos mínimos para 

realizar a avaliação dos projetos de extensão propostos nessa política. 

Para destacar a importância das dimensões previstas, a Política Nacional de Extensão 

(PNE, 2012) apresenta como desafios para a consolidação da extensão universitária, a 

necessidade de incorporar ao conjunto de indicadores de avaliação da extensão aqueles que se 

referem às dimensões acadêmica e qualitativa e os relacionados aos impactos sociais da 

extensão. Esta política destaca também, a necessidade de atualizar os sistemas de informação e 

avaliação da extensão universitária vigentes, superando a prática de registro de dados isolados 

e construindo indicadores que incorporem as dimensões da política de gestão, infraestrutura, 

relação universidade-setores sociais e, plano e produção acadêmica. 

 

Quadro 49 – Dimensões da Política Nacional de Extensão 



121 

 

Dimensões 
Entrevistado 

C1 

Entrevistado 

C2 

Entrevistado 

C3 

Entrevistado 

C4 

Política de gestão - - - - 

Infraestrutura - X - - 

Relação universidade-setores sociais - - - - 

Plano e produção acadêmica - - - X 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Quantos aos obstáculos existentes para o desenvolvimento das ações e projetos de 

extensão, observou-se que não houve homogeneidade nas respostas dos entrevistados. Cada um 

apresentou seus pontos de vista de acordo com sua experiência extensionista. Isso demonstra 

que os entraves ou dificuldades para se desenvolver uma ação ou projeto de extensão podem 

estar relacionados com as peculiaridades do Campus onde a ação é desenvolvida, com a 

experiência do docente em relação à temática da ação ou projeto, com o público atingido, com 

o recurso destinado à execução da ação ou projeto, etc. 

Alguns destaques apontados pelos docentes entrevistados que foram considerados 

obstáculos para o desenvolvimento da ação ou projeto de extensão foram: 

 Espaço físico; 

 Greve; 

 Centralização das ações de extensão no bairro de São Cristóvão e na cidade de Duque 

de Caxias; 

 Falta de cumplicidade entre o extensionista e as atividades; 

 Falta de conhecimento ou noção da importância do projeto de extensão na instituição; 

 Falta de indicadores que demonstre os resultados das ações de extensão; 

 Dificuldades para conciliar a carga horária da sala de aula com as atividades de 

extensão. 

Frente ao exposto pode-se constatar que além das questões estruturais e a falta de 

entendimento sobre a extensão apontado pelos respondentes, a necessidade de implementação 

de um instrumento de avaliação que contemple as reais necessidades e impactos dos projetos 

de extensão, é uma demanda constatada e percebida por aqueles que lidam diretamente com a 

execução das ações extensionistas na instituição. 

Quanto à formalização e registro (cadastro) das ações de extensão, os entrevistados 

apresentam uma expressiva variação entre as respostas. O Quadro 50 apresenta o comparativo 

entre as respostas dos docentes. 
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Quadro 50 – Formalização dos projetos de extensão 

 

Descrição 
Todas Algumas Nenhuma Não sei responder 

C/1 C/2 C/3 C/4 C/1 C/2 C/3 C/4 C/1 C/2 C/3 C/4 C/1 C/2 C/3 C/4 

Formalizadas 

em projetos 
X X             X X 

Registradas 

na 

PROPGPEC 
X X X X             

Registradas 

na PROEN 
X             X X X 

Registradas 

no Campus 
X             X X X 

Fonte: A autora, 2017. 
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Frente ao exposto no Quadro 50, observa-se a falta de conhecimento dos entrevistados 

quanto à formalização dos projetos de extensão, bem como sobre a existência de fluxos 

inerentes ao processo. 

Sobre a avaliação dos projetos de extensão com base em indicadores de desempenho, 

50% dos entrevistados afirmaram que a mesma não é realizada e 50% não souberam responder. 

Esse resultado ratifica questões apontadas anteriormente pelos respondentes, onde os mesmos 

demonstram a necessidade de implementar na instituição instrumentos que avaliem as ações e 

projetos de extensão, seus resultados e, principalmente, o impacto dos mesmos na sociedade, 

considerando a avaliação de todos os parceiros envolvidos no mesmo. 

Diante desse contexto, Dalben e Viana (2008) afirmam que para haver o 

desenvolvimento das propostas de avaliação com base em indicadores é necessário que a área 

de extensão construa indicadores auditáveis (possíveis de verificação), mensuráveis (valores 

numéricos) e comparáveis (indicadores únicos ou similares para todas as IES), para conferir 

legitimidade ao processo. 

Quanto aos principais impactos que os projetos de extensão promovem junto ao 

Colégio Pedro II, os entrevistados apresentaram como impactantes as seguintes situações: 

 Aumento da visibilidade das ações e prestígio da instituição; 

 Maior respaldo da sociedade em relação à instituição; 

 Inclusão social; 

 Capital social; 

 Melhora da autoestima; 

 Ampliação da atuação e da visão dos docentes sobre as possibilidades em promover 

ações sociais e inclusivas; e 

 Promoção do diálogo entre a instituição e comunidade.  

Segundo a visão dos docentes, percebe-se que um dos maiores impactos dos projetos de 

extensão na instituição é a sua aproximação junto à sociedade e o aperfeiçoamento do diálogo 

ente ambos, além da melhora da autoestima dos participantes. Os mesmos complementam que 

as ações de inclusão social presentes nos projetos, alcançam as necessidades do público 

atingido. 

Sobre a avaliação durante a realização de um projeto, apenas um entrevistado indicou 

um instrumento utilizado, ou seja, questionários aos alunos, os demais não responderam.  

Sobre o grau de importância atribuído pelos entrevistados às dimensões da Política 

Nacional de Extensão, quais sejam: política de gestão, infraestrutura, relação universidade-
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sociedade, plano ou produção acadêmica e o avanço do conhecimento dos alunos para a 

elaboração dos projetos de extensão do Colégio Pedro II, os mesmos apresentaram a seguinte 

pontuação demonstrada no Quadro 51: 
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Quadro 51 – Dimensões da Política Nacional de Extensão 

Descrição 

Escala 

1 2 3 4 5 Não sei responder 

C/1 C/2 
C/

3 

C/

4 

C/

1 

C/

2 

C/

3 

C/

4 

C/

1 

C/

2 

C/

3 

C/

4 

C/

1 

C/

2 

C/

3 

C/

4 

C/

1 

C/

2 

C/

3 

C/

4 

C/

1 

C/

2 

C/

3 

C/

4 

Política de 

Gestão 
             X X     X X    

Infraestrutura 

Necessária 
             X   X  X X     

Relação 

Universidade

-sociedade 
           X     X  X   X   

Avanço do 

conhecimento 

dos alunos 
          X  X X  X         

Fonte: A autora, 2017. 
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Os entrevistados apresentaram mais destaque ao avanço do conhecimento dos alunos, 

segundo o ponto de vista dos mesmos, considerando o total de 20 pontos, ou seja, 100% das 

respostas com pontuação máxima. Esse resultado demonstra a credibilidade que a categoria de 

respondentes demonstra em relação à contribuição da extensão no aprimoramento do conteúdo 

acadêmico dos discentes.   

Em seguida vem a dimensão infraestrutura, com 19 pontos, apresentando uma diferença 

mínima em relação à dimensão anterior, demonstrando também a expectativa dos entrevistados 

em relação às condições adequadas para se desenvolver as atividades dos projetos, sendo esse 

um fator preponderante. 

As demais dimensões, produção acadêmica, relação universidade-sociedade e política 

de gestão totalizaram 15, 13 e 13, respectivamente. 

Dentro desse contexto, é relevante ressaltar que, de acordo com Política Nacional de 

Extensão, um dos desafios para expansão e consolidação da extensão consiste em atualizar os 

sistemas de informação e de avaliação da Extensão Universitária vigentes, superando a prática 

de registro de dados isolados e construindo indicadores que incorporem as dimensões: Política 

de Gestão, Infraestrutura, Relação Universidade-Setores Sociais, Plano Acadêmico e Produção 

Acadêmica. 

De acordo com essa premissa constante da PNE (2012), é importante ressaltar a 

necessidade de que essas dimensões integrem de forma plena todos os processos avaliativos das 

ações extensionistas no Colégio Pedro II, tendo em vista os projetos de extensão serem 

essenciais, especialmente, na relação universidade-sociedade, sendo importante, portanto, que 

estes sejam bem geridos, a fim de que os benefícios para todos os envolvidos possam responder 

às necessidades existentes. 

Quanto aos indicadores selecionados para avaliar os resultados sociais e institucionais 

dos projetos de extensão do Colégio Pedro II, o Quadro 52 apresenta as pontuações dos mesmos 

de acordo com o grau de significância atribuído pelos docentes entrevistados, considerando a 

escala Likert de 1 a 5, sendo 1 = sem significância; 2 = pouco significativo; 3 = significativo; 4 

= muito significativo; 5 = extremamente significativo. 
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Fonte: A autora, 2017. 

 

De acordo com os indicadores demonstrados no Quadro 52, percebe-se a pontuação 

mais expressiva, segundo a percepção dos entrevistados, naqueles de aspecto social, com 

Quadro 52 - Demonstrativo das pontuações por indicador 

Entrevistados: Docentes extensionistas 

Aspectos Indicadores C/1 C/2 C/3 C/4 
Total de 

pontos 

Social 

Quanto ao percentual de alunos (bolsistas e não bolsistas) em 

relação ao total de alunos matriculados 
- - 3 4 7 

Quanto ao percentual ações dos projetos de extensão dirigidas às 

escolas públicas em relação ao total de ações da Diretoria de 

Extensão 

- - 4 4 8 

Quanto ao percentual de parcerias de extensão com órgãos 

públicos em relação ao total de ações da Pró-Reitoria, avalie o 

impacto de um projeto de extensão na promoção dessas parcerias.  

4 - 5 3 12 

Quanto ao impacto dos projetos de extensão na redução da 

vulnerabilidade social das comunidades atendidas/envolvidas  
5 - 5 4 14 

Quanto ao impacto dos projetos de extensão na inclusão social 

dos envolvidos nestes projetos  
5 4 5 4 18 

Em relação ao número de municípios e de mesorregiões atingidos 

por atividades/projetos e programas de extensão, você considera: 
5 - 1 2 8 

Avalie o grau de importância dos projetos de extensão 

desenvolvidos em municípios fora de sede do Colégio e em 

parcerias com instituições governamentais ou não 

governamentais 

4 - 2 5 11 

Em relação ao número de comunidades atendidas. 4 - 3 - 7 

Em relação ao número de bolsas de extensão para estudantes, 

você considera: 
3 - 5 5 13 

Em relação ao número de pessoas da comunidade externa 

atendidas nos projetos e suas atividades de extensão, você 

considera: 

3 - 4 - 7 

Em relação ao número de pessoas da comunidade interna 

atendidas nas atividades de extensão, você considera: 
4 - 4 4 12 

TOTAL 37 4  41 35   117 

Institucional 

Quanto ao impacto dos projetos de extensão em suas carreiras, 

(produtividade acadêmica/publicações/retorno para as aulas, 

etc.), como você avalia o envolvimento dos docentes do Colégio 

Pedro II com esses projetos? 

3 3 4 4 14 

Quanto ao impacto dos projetos de extensão na Diretoria de 

Extensão, você considera:  
4 - 5 4 13 

Quanto ao impacto dos projetos de extensão na carreira dos 

servidores técnicos administrativos envolvidos com esses 

projetos. 

3 - - 4 7 

Quanto ao retorno que os projetos de extensão trazem para a 

instituição. 
4 - 5 4 13 

Quanto à distribuição de recursos na matriz orçamentária para 

financiar projetos de extensão 
4 - 3 3 10 

Quanto ao impacto dos projetos de extensão no número de cursos 

de extensão ofertados. 
3 - 3 - 6 

Quanto ao impacto dos projetos no interesse dos alunos pelas 

ações de extensão.   
4 3 5 3 15 

Quanto ao impacto dos resultados dos projetos de extensão na 

oferta de bolsas 
4 - 5 - 9 

TOTAL 29 6 30  22  87 
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destaque aos indicadores que apresentaram individualmente as maiores pontuações, sendo 

considerados dessa forma, os indicadores de maior impacto social nos projetos de extensão. Os 

indicadores em destaque foram: 

 Os relacionados ao impacto dos projetos na inclusão social dos envolvidos; 

 Os relacionados ao impacto dos projetos de extensão na redução da vulnerabilidade 

social das comunidades atendidas/envolvidas; e 

 Os relacionados ao número de bolsas de extensão para estudantes. 

Diante dos indicadores sociais considerados como de maior relevância para os projetos 

de extensão, observa-se que os respondentes compreenderam a importância e a finalidade que 

se pretende alcançar através do uso de instrumentos com capacidade de avaliar os projetos e 

ações extensionistas, embora reconheçam a inexistência desses instrumentos na instituição. 

Sobre os indicadores relacionados aos aspectos institucionais, observa-se uma escala de 

pontuação total dos respondentes relativamente inferior aos de aspecto social. Os indicadores 

de maior impacto institucional nos projetos de extensão, segundo os discentes foram: 

 Os relacionados ao impacto dos projetos no interesse dos alunos pelas ações de 

extensão; 

 Os relacionados ao impacto dos projetos de extensão em suas carreiras docentes 

(produtividade acadêmica, publicações, retorno para as aulas, etc.); 

 Os relacionados ao retorno que os projetos de extensão trazem para a instituição; e 

 Os relacionados ao impacto dos projetos de extensão na Diretoria de Extensão. 

Arroyo e Rocha (2010) corroboram com os respondentes quanto à importância de um 

sistema de avaliação que considere os aspectos relativos aos eixos de ensino, pesquisa e 

extensão, destacando-se neles as dimensões de responsabilidade social, a gestão da instituição, 

o corpo docente e as instalações como forma de auxiliar na superação dos pontos frágeis 

encontrados e o embasamento de políticas públicas voltadas para a extensão.  

 

4.3.4 Análise do Grupo D/1, D/2 e D/3 

 

Ao analisar as respostas dos três discentes entrevistados quanto ao recebimento de bolsa 

de extensão, constatou-se o não recebimento de bolsas pelos mesmos, embora todos tenham 

afirmado que a sua participação no projeto contribuiu para o seu desenvolvimento cultural. 

Com relação à satisfação dos discentes pela participação em projetos de extensão, o 

Quadro 53 apresenta o comparativo das respostas. 
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Quadro 53 – Demonstrativo da satisfação dos discentes pela participação nos projetos  

Opções D/1 D/2 D/3 

Muito insatisfeito    

Insatisfeito    

Nem insatisfeito nem satisfeito    

Satisfeito  X X 

Muito satisfeito X   

Fonte: A autora, 2017. 

 

Sobre avaliação do projeto, um entrevistado afirmou que foi realizada a avaliação do 

mesmo pelo discente, embora o segundo respondente tenha afirmado o contrário e o terceiro 

não soube responder. Consequentemente, 2/3 dos entrevistados não consideram importante o 

processo de avaliação dos projetos de extensão. Esse resultado demonstra a pouca visão global 

dos discentes quanto à importância da avaliação das ações ou projetos de extensão, embora a 

satisfação em participar do mesmo seja positiva. Observa-se ser importante a adoção de 

estratégias de conscientização dos discentes quanto à importância de sua avaliação da ação 

extensionista no sentido de aprimorar cada vez mais. 

Sobre o grau de importância atribuído pelos entrevistados discentes às dimensões da 

Política Nacional de Extensão, quais sejam: política de gestão, infraestrutura, relação 

universidade-sociedade e o plano ou produção acadêmica, os mesmos apresentaram a seguinte 

pontuação demonstrada no Quadro54: 

Quadro 54 – Grau de importância das dimensões da Política Nacional de Extensão 

Fatores 

Escala 

1 2 3 4 5 
Não sei 

responder 

D/1 D/2 D/3 D/1 D/2 D/3 D/1 D/2 D/3 D/1 D/2 D/3 D/1 D/2 D/3 D/1 D/2 D/3 

Política de 

Gestão 
    X  X           X 

Infraestrutura 

disponível 
       X X X         

Relação 

universidade-

sociedade 

       X     X     X 

Produção 

acadêmica 
       X  X        X 

Fonte: A autora, 2017. 

Os entrevistados apresentaram maior destaque para a dimensão infraestrutura 

disponível, em seguida, a dimensão relação universidade-sociedade, o plano acadêmico ou 

produção acadêmica e a política de gestão, respectivamente. Diante desse resultado, percebe-

se a necessidade de se desenvolver uma cultura de avaliação das ações extensionista junto aos 
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discentes, visto que os mesmos tiveram dificuldade em opinar a respeito da importância em 

considerar as dimensões da Política Nacional de Extensão na avaliação dos projetos de extensão 

na instituição devido ao desconhecimento deles quanto a essa política. 

Quanto aos indicadores selecionados para avaliar os resultados sociais e institucionais 

dos projetos de extensão do Colégio Pedro II, o Quadro 55 apresenta as pontuações dos 

discentes entrevistados de acordo com o grau de significância atribuído, considerando a escala 

Likert de 1 a 5, sendo 1 = sem significância; 2 = pouco significativo; 3 = significativo; 4 = 

muito significativo; 5 = extremamente significativo. 

Quadro 55 – Demonstrativo das pontuações por indicadores 

Entrevistados: Discentes extensionistas 

Aspecto Indicadores D/1 D/2 D/3 
Total de 

pontos  

Social 

Quanto ao percentual de alunos (bolsistas e não 

bolsistas) em relação ao total de alunos matriculados 
- 3 3 6 

Quanto ao percentual de ações dos projetos de extensão 

dirigidas às escolas públicas em relação ao total de ações 

da Diretoria de Extensão 

5 3 3 11 

Quanto ao percentual de parcerias de extensão com 

órgãos públicos em relação ao total de ações da Pró-

Reitoria, avalie o impacto de um projeto de extensão na 

promoção dessas parcerias.  

5 3 5 13 

Quanto ao impacto dos projetos de extensão na redução 

da vulnerabilidade social das comunidades 

atendidas/envolvidas  

5 3 5 13 

Quanto ao impacto dos projetos de extensão na inclusão 

social dos envolvidos nestes projetos  
5 3 5 13 

Em relação ao número de municípios e de mesorregiões 

atingidos por atividades/projetos e programas de 

extensão, você considera: 

4 3 3 10 

Avalie o grau de importância dos projetos de extensão 

desenvolvidos em municípios fora de sede do Colégio e 

em parcerias com instituições governamentais ou não 

governamentais 

3 3 5 11 

Em relação ao número de comunidades atendidas. 3 3 3 9 

Em relação ao número de bolsas de extensão para 

estudantes, você considera: 
3 3 2 8 

Em relação ao número de pessoas da comunidade 

externa atendidas nos projetos e suas atividades de 

extensão, você considera: 

3 3 3 9 

Em relação ao número de pessoas da comunidade interna 

atendidas nas atividades de extensão, você considera: 
3 3 - 6 

TOTAL 39 33 37 109 

 

Entrevistados: Discentes extensionistas 

Aspecto Indicadores D/1 D/2 D/3 
Total de 

pontos  

Institucional 

Quanto ao impacto dos projetos de extensão em suas 

carreiras, (produtividade acadêmica/publicações/retorno 

para as aulas, etc.), como você avalia o envolvimento 

dos docentes do Colégio Pedro II com esses projetos? 

4 3 - 7 
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Quanto ao impacto dos projetos de extensão na Diretoria 

de Extensão, você considera:  
4 3 - 7 

Quanto ao impacto dos projetos de extensão na carreira 

dos servidores técnicos administrativos envolvidos com 

esses projetos. 

5 3 5 13 

Quanto ao retorno que os projetos de extensão trazem 

para a instituição. 
4 3 5 12 

Quanto à distribuição de recursos na matriz 

orçamentária para financiar projetos de extensão 
4 3 - 7 

Quanto ao impacto dos projetos de extensão no número 

de cursos de extensão ofertados. 
3 3 3 9 

Quanto ao impacto dos projetos no interesse dos alunos 

pelas ações de extensão.   
4 3 4 11 

Quanto ao impacto dos resultados dos projetos de 

extensão na oferta de bolsas 
4 3 - 7 

TOTAL 32 24 17 73 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Quantos aos indicadores de aspecto social demonstrado no Quadro 55, observou-se 

maior destaque aos indicadores que apresentaram individualmente pontuação mais expressiva, 

sendo considerados dessa forma, de maior impacto social para os projetos de extensão, segundo 

a percepção dos discentes. Os indicadores selecionados foram: 

 Os relacionados ao impacto dos projetos de extensão nas parcerias com órgãos públicos 

em relação ao total de ações da Pró-Reitoria; 

 Os relacionados ao impacto dos projetos de extensão na redução da vulnerabilidade 

social das comunidades atendidas/envolvidas; e 

 Os relacionados ao impacto dos projetos de extensão na inclusão social dos envolvidos. 

Quanto aos indicadores relacionados aos aspectos institucionais, os que mais se 

destacaram foram: 

 Os relacionados ao impacto dos projetos de extensão na carreira dos servidores técnicos 

administrativos envolvidos com os projetos; 

 Os relacionados ao retorno que os projetos de extensão trazem para a instituição; e 

 Os relacionados ao impacto dos projetos no interesse dos alunos pelas ações de 

extensão. 

 

4.3.5 Análise comparativa dos indicadores por entrevistado 

 

O Quadro 56 apresenta o comparativo entre as pontuações dos indicadores de acordo 

com os entrevistados, com a finalidade de identificar quais apresentaram maior impacto nos 

projetos de extensão na instituição. 
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Quadro 56 – Comparativo entre as pontuações dos entrevistados  

 

Aspecto 

 

Indicadores 

 

A/1 A/2 
Total 

A 
B/1 C/1 C/2 C/3 C/4 

Total 

C 
D/1 D/2 D/3 

Total 

D 

Pontuação 

total  

Social 

Quanto ao percentual de alunos 

(bolsistas e não bolsistas) em relação 

ao total de alunos matriculados 

1 2 3 3 - - 3 4 7 - 3 3 6 19 

Quanto ao percentual de ações dos 

projetos de extensão dirigidas às 

escolas públicas em relação ao total de 

ações da Diretoria de Extensão 

4 5 9 3 - - 4 4 8 5 3 3 11 31 

Quanto ao percentual de parcerias de 

extensão com órgãos públicos em 

relação ao total de ações da Pró-

Reitoria, avalie o impacto de um 

projeto de extensão na promoção 

dessas parcerias.  

1 3 4 4 4 - 5 3 12 5 3 5 13 33 

Quanto ao impacto dos projetos de 

extensão na redução da 

vulnerabilidade social das 

comunidades atendidas/envolvidas  

3 5 8 4 5 - 5 4 14 5 3 5 13 39 

Quanto ao impacto dos projetos de 

extensão na inclusão social dos 

envolvidos nestes projetos  

4 5 9 5 5 4 5 4 18 5 3 5 13 45 

Em relação ao número de municípios 

e de mesorregiões atingidos por 

atividades/projetos e programas de 

extensão, você considera: 

1 1 2 5 5 - 1 2 8 4 3 3 10 25 

Avalie o grau de importância dos 

projetos de extensão desenvolvidos 

em municípios fora de sede do 

Colégio e em parcerias com 

instituições governamentais ou não 

governamentais 

 

1 1 2 5 4 - 2 5 11 3 3 5 11 29 
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Indicadores 

 

A/1 A/2 
Total 

A 
B/1 C/1 C/2 C/3 C/4 

Total 

C 
D/1 D/2 D/3 

Total 

D 

Pontuação 

total  

Em relação ao número de 

comunidades atendidas. 
3 3 6 5 4 - 3 - 7 3 3 3 9 27 

Em relação ao número de bolsas de 

extensão para estudantes, você 

considera: 

3 4 7 3 3 - 5 5 13 3 3 2 8 31 

Em relação ao número de pessoas da 

comunidade externa atendidas nos 

projetos e suas atividades de extensão, 

você considera: 

5 5 10 5 3 - 4 - 7 3 3 3 9 31 

Em relação ao número de pessoas da 

comunidade interna atendidas nas 

atividades de extensão, você 

considera: 

2 3 5 3 4 - 4 4 12 3 3 - 6 26 

 

Total por entrevistado (Social) 

 

28 37  45  37 4 41  35  39 33  37   336 

Institucional 

Quanto ao impacto dos projetos de 

extensão em suas carreiras, 

(produtividade 

acadêmica/publicações/retorno para 

as aulas, etc.), como você avalia o 

envolvimento dos docentes do 

Colégio Pedro II com esses projetos? 

3 - 3 2 3 3 4 4 14 4 3 - 7 26 

Quanto ao impacto dos projetos de 

extensão na Diretoria de Extensão, 

você considera:  

4 - 4 5 4 - 5 4 13 4 3 - 7 29 

Quanto ao impacto dos projetos de 

extensão na carreira dos servidores 

técnicos administrativos envolvidos 

com esses projetos. 

2 - 2 1 3 - - 4 7 5 3 5 13 23 

Quanto ao retorno que os projetos de 

extensão trazem para a instituição. 
3 2 5 4 4 - 5 4 13 4 3 5 12 34 

Quanto à distribuição de recursos na 

matriz orçamentária para financiar 

projetos de extensão 

3 4 7 5 4 - 3 3 10 4 3 - 7 29 
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Indicadores 

 

A/1 A/2 
Total 

A 
B/1 C/1 C/2 C/3 C/4 

Total 

C 
D/1 D/2 D/3 

Total 

D 

Pontuação 

total  

Quanto ao impacto dos projetos de 

extensão no número de cursos de 

extensão ofertados. 

4 - 4 5 3 - 3 - 6 3 3 3 9 24 

Quanto ao impacto dos projetos no 

interesse dos alunos pelas ações de 

extensão.   

3 5 8 3 4 3 5 3 15 4 3 4 11 37 

Quanto ao impacto dos resultados dos 

projetos de extensão na oferta de 

bolsas 

3 - 3 4 4 - 5 - 9 4 3 - 7 23 

 

Total por entrevistado (Institucional) 

 

25 11  29  29  6 30  22  32  24 17  225 

Total por entrevistado / por indicador 58 48  74 66 10 71 57  71 57 54  561 

Fonte: A autora, 2017.
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Pelo exposto no Quadro 56 e considerando a pontuação total de todos os entrevistados, 

considerou-se os cinco atributos mais pontuados. Observa-se que, dentre os indicadores de 

aspecto social apresentados, os que mais impactaram os projetos de extensão foram os capazes 

de medir o impacto desses na inclusão social dos envolvidos, representando 13,4% de impacto, 

os capazes de mensurar a redução da vulnerabilidade social das comunidades 

atendidas/envolvidas, com 11,6% e os relacionados ao impacto dos projetos na promoção de 

parcerias com órgãos públicos, com 9,8% de impacto sobre o total dos indicadores sociais. 

Pelos indicadores sociais apresentados com maior destaque, observa-se que os 

entrevistados compreendem a extrema relevância social de questões como responsabilidade 

social, inclusão social e as parcerias firmadas com a finalidade de incluir a comunidade, 

reforçando, principalmente, que essas questões devem fazer parte dos instrumentos de avaliação 

dos projetos de extensão da instituição. Dessa forma, ressalta-se para a necessidade da avaliação 

contínua das ações extensionistas, a qual permitirá que o papel social da instituição seja sempre 

revisto e ampliado. 

Com relação aos indicadores de aspecto institucional, observa-se maior destaque 

àqueles com capacidade de medir o impacto dos projetos no interesse dos alunos pelas ações 

de extensão, com 16,4% e os com capacidade de mensurar o retorno que os projetos 

proporcionam à instituição, com 15,1%. Pelo exposto, observa-se o interesse dos entrevistados 

em entender a dimensão dos resultados das ações extensionistas no que diz respeito ao 

desenvolvimento da instituição aliado ao seu reconhecimento externo junto à comunidade e, o 

avanço do conhecimento dos discentes. 

Frente ao exposto, observa-se que esse resultado individual por respondentes corrobora 

com o posicionamento dos mesmos quando categorizados por grupos, conforme análise 

comparativa realizada. Por meio dessa análise foi possível identificar, também, que dentre os 

grupos participantes da pesquisa, o entrevistado B/1 (categoria servidor), os entrevistados C/1 

e C/3 (categoria professor) e o entrevistado D/1 (categoria discente) foram aqueles com 

pontuações maiores, por conseqüência, maiores percentuais sobre o total, ou seja, os 

indicadores sociais impactam os projetos de extensão em 13,2%, 12,6%, 12,6% e 11,8%, 

respectivamente. As disparidades constatadas, ou seja, as menores pontuações atribuídas pelos 

entrevistados podem ser justificadas pelo desconhecimento e, consequentemente, pela baixa 

relevância considerada pelos mesmos ao processo de avaliação dos projetos de extensão na 

instituição. 
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Arroyo e Rocha (2010) afirmam que o processo de avaliação deve considerar os 

diferentes segmentos de respondentes em suas especificidades, uma vez que há diferentes níveis 

de escolaridade, diferentes histórias de vida, a partir dos quais podem avaliá-lo. Todas estas 

posições são importantes e cada instrumento de avaliação deve estar adequado às limitações e 

possibilidades daqueles que são convidados a dela participar. Os autores afirmam ainda que 

este cuidado é necessário nas avaliações de qualquer programa de extensão, pois pela sua 

própria natureza incluirá sempre pessoas com diferenças importantes a serem consideradas. 

Além disso, as diferenças resultantes do fato de que qualquer extensão é um ponto de encontro 

entre acadêmicos e pessoas pertencentes aos níveis e grupos menos favorecidos da sociedade. 

Após o alcance do principal objetivo do estudo, que era avaliar projetos de extensão por 

meio de indicadores de desempenho sociais e institucionais, parte-se para as considerações 

finais.
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5    CONCLUSÕES 

 

A Extensão Universitária é um processo educativo, cultural e científico que articula o 

ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação entre universidade e sociedade. 

Em virtude de sua importância na atuação junto à sociedade e pela carência de aperfeiçoamento 

contínuo dos processos administrativos que a cercam, se propôs este estudo, com a finalidade 

de avaliar os projetos de extensão do Colégio Pedro II por meio de indicadores de desempenho 

sociais e institucionais. 

Para tanto, foram mapeados os indicadores aplicáveis às atividades de extensão, 

disponível em textos acadêmicos sobre o tema e nas bases de dados científicas, e estes foram 

subdivididos em indicadores sociais e institucionais. Adicionado a isso foram identificados na 

revisão de literatura, os indicadores utilizados pela Rede Federal de Educação Profissional 

Científica e Tecnológica (EPCT) para avaliar os projetos de extensão e os seus resultados 

sociais e institucionais. Quanto aos indicadores utilizados pela instituição, foi constatado que a 

mesma não avalia seus projetos com uso de indicadores, não dispondo desses instrumentos 

avaliativos em seus processos.  

Quanto à avaliação das ações e projetos de extensão pela instituição estudada, constatou-

se a inexistência de procedimentos e instrumentos formais e estruturados com critérios 

estabelecidos. Dessa forma, ressalta-se a importância em se desenvolver mecanismos de cunho 

administrativo, com foco em avaliação e que sirva como instrumentos que permita o 

aprimoramento constante dos projetos de extensão. 

Esse resultado aponta para a necessidade de uma discussão profunda e ampliada sobre 

a avaliação e acompanhamento dos projetos de extensão da instituição, bem como a revisão de 

procedimentos adotados no setor onde são geridos, chamando a atenção para as principais 

finalidades do mesmo e o seu alcance social. Constatou-se que os entrevistados têm consciência 

sobre a necessidade dessa avaliação e de sua relevância para a instituição e para a sociedade, 

embora não disponham de instrumentos adequados e conhecimentos suficientes para tal. 

Diante dessas constatações, percebe-se também a necessidade de desenvolver junto à 

equipe gestora responsável pela extensão, uma cultura de avaliação que legitime as ações de 

extensão do Colégio Pedro II frente aos envolvidos/impactados pelas mesmas e que dialogue 

com os demais setores da instituição. 
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Quanto ao impacto das atividades de extensão junto aos segmentos sociais envolvidos, 

constatou-se com essa pesquisa que, embora a instituição não disponha de instrumento que 

mensure o nível de impacto de suas ações, foi possível verificar o impacto positivo das mesmas, 

considerando os relatos e depoimentos dos envolvidos, os benefícios dessas ações para o 

desenvolvimento e aprimoramento pessoal e profissional, pela alta demanda do público interno 

e externo em relação às ações promovidas pela instituição, pela avaliação informal e através 

das sugestões propostas. 

Institucionalmente, verificou-se que os projetos de extensão impactam o Colégio Pedro 

II de forma positiva, o que foi constatado através das ações que comprovaram o seu 

reconhecimento externo junto à comunidade, tais como o Projeto Vivenciar, Projeto 

Alfabetizando Jovens e Adultos, Combate ao AEDES, dentre outros, e parceiros importantes, 

tais como, MEC, FORPROEXT, secretarias de educação, escolas públicas municipais e outras 

instituições, bem como pelas parcerias firmadas entre a instituição e esses entes.  

Após a realização desse estudo foi possível desenvolver sugestões que permitam a 

continuidade da pesquisa aperfeiçoando os instrumentos de avaliação de projetos de extensão 

com uso de indicadores de desempenho. 

Dentre as recomendações advindas desse trabalho, destacam-se: 

 Realizar a avaliação com base em indicadores de desempenho do resultado do projeto, 

considerando aspectos sociais e institucionais, bem como discutir qual a real relação de 

custo x benefício dos projetos de extensão considerando uma instituição com 

responsabilidade social e que não visa o lucro; 

 Avaliar a aprendizagem dos envolvidos no projeto, especialmente os discentes, aliado à 

avaliação institucional destes projetos de extensão; 

 Verificar o impacto dos projetos de extensão em diferentes instituições de ensino, 

avaliando e comparando os resultados encontrados. 

 Identificar em que medida os projetos de extensão estão sendo relevantes e efetivos na 

indução de mudanças positivas tanto nas pessoas como em prol do desenvolvimento da 

comunidade impactada; 

 Avaliar, através de indicadores, o impacto das ações de extensão em relação ao 

desenvolvimento da aprendizagem dos envolvidos. 

Como realização de trabalhos futuros, sugere-se desenvolver na instituição, mecanismos 

estruturados para a avaliação de seus projetos de extensão que contemple aspectos quantitativos 

e qualitativos e permita a participação de todos os envolvidos nos projetos. Esse instrumento 



141 

 

deverá ter como aporte, indicadores de desempenho sociais e institucionais que, além de avaliar 

os projetos de extensão, sejam capazes de realizar a avaliação de resultados dos projetos juntos 

aos segmentos envolvidos.  
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APÊNDICE A 

 

Entrevistados: Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura; Diretora de 

Extensão 

 

Prezado entrevistado, esse questionário tem o objetivo de obter sua opinião sobre a avaliação 

dos projetos de extensão do Colégio Pedro II. 

 

Perguntas Gerais: 

 

Tempo de atuação no Colégio Pedro II (em anos): 

Tempo de atuação junto à Diretoria de extensão (em anos): 

Tempo de atuação com projetos de extensão (em anos): 

Formação:  (  ) Ensino Médio    (  ) Superior Incompleto    (  ) Superior Completo  

(  ) Especialização     (  ) Mestrado    (  ) Doutorado 

 

Perguntas relacionadas à extensão: 

 

1. Como você entende a extensão?  

 

2. Em sua opinião, quais são os obstáculos existentes para o desenvolvimento das ações e 

projetos de extensão? 

 

3. O projeto contribuiu para o aperfeiçoamento da imagem da instituição junto à comunidade?  

(  ) Sim  (  ) Não 

 

4. Em relação à formalização e registro (cadastro) das ações de extensão do Colégio Pedro 

II, as mesmas encontram-se: 

Descrição Todas Algumas Nenhuma Não sei responder 

Formalizadas em projetos     

Registradas na PROPGPEC     

Registradas na PROEN     

Registradas no Campus     

5. Em sua opinião, quais são os principais fatores que devem ser avaliados em um projeto 

de extensão? Por quê? 
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6. Na sua opinião, quais os principais impactos que os projetos de extensão promovem junto 

ao Colégio Pedro II? 

 

7. Baseado em sua experiência na PROPGPEC, você considera que os projetos de extensão 

contemplam adequadamente os aspectos listados abaixo? Em caso afirmativo, marque (x) 

nas alternativas abaixo:  

(  ) Política de Gestão 

(  ) Infraestrutura necessária 

(  ) Relação Universidade-Sociedade 

(  ) Produção acadêmica a ser realizada 

 

8. Você acredita que os aspectos acima são essenciais para elaboração de um projeto de 

extensão? Acrescentaria mais algum item?  

 

9. Em sua opinião, qual o grau de importância das questões abaixo para a elaboração e 

execução de projetos de extensão? No quadro abaixo, você responderá utilizando uma 

escala sendo: 1 = sem importância (irrelevante); 2 = pouco importante; 3 = importante; 4 = 

muito importante; 5 = extremamente importante. 

 
Questão 1 2 3 4 5 Não sei 

responder 

Responsabilidade social da instituição       

Inclusão social       

Desenvolvimento econômico e social da comunidade       

 

 

10. Sobre os projetos de extensão do Colégio Pedro II, marque com “X” sua avaliação sobre as 

questões a seguir:  

 
 

Questão 

Contempla 

satisfatoriamente 

Contempla 

parcialmente/ 

ocasionalmente 

Não 

contempla 

Responsabilidade social da instituição    

Inclusão social    

Desenvolvimento econômico e social da 

comunidade 

   

 

11. Em sua opinião, as questões acima são fatores essenciais para a gestão da extensão no 

Colégio Pedro II? 

(  ) Sim  (  ) Não 
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12. Existe alguma forma de avaliação dos projetos de extensão no Colégio Pedro II? Em caso 

positivo, marque com “X” a(s) opção(ões) utilizadas pela instituição. 

(  ) Sim  (  ) Não 

 
Forma de Avaliação 

Avaliação institucional formal, de acordo com as normas aplicáveis (Relatório de 

Gestão, TCU, SINAES) 
 

Avaliação por meio de indicadores de gestão/desempenho  

Aplicação de questionários aos professores extensionistas  

Aplicação de questionários aos extensionistas  

Exigência de relatórios dos professores envolvidos nos projetos  

Análise documental dos produtos ou das ações desenvolvidas  

Verificação in loco das atividades desenvolvidas  

Reuniões periódicas  

Outra. Qual?  

 

 

13. De acordo com as opções abaixo, marque quais são os indivíduos envolvidos na avaliação 

dos projetos de extensão da instituição. 

 

(  ) Servidor(es) envolvidos na gestão das atividades 

(  ) Professor(es) responsáveis pelas atividades 

(  ) Gestor(es) da Reitoria ou dos campi 

(  ) Alunos matriculados nas atividades 

(  ) Comunidade interna impactada pela atividade de extensão 

(  ) Comunidade externa impactada pela atividade de extensão 

 

14. O Colégio Pedro II utiliza algum instrumento (pesquisa de opinião, questionário, entrevista, 

etc.) que mensure os resultados dos projetos de extensão e os benefícios para a sociedade e 

para a instituição? 

 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

15. Na sua opinião e considerando a legenda a seguir, como o Colégio Pedro II avalia os 

aspectos abaixo: 

 
Aspectos 1 2 3 Não sei 

responder 

Qualidade das ações de extensão     

Impacto das ações de extensão no nível de projeto (envolvidos 

diretamente na ação de extensão) 

    

Impacto das ações de extensão a nível institucional     

Impacto das ações de extensão na sociedade     
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Legenda: 

 

 Marque (1) se NÃO EXISTIR instrumento de avaliação (pesquisa de opinião, 

questionário, entrevista, etc); 

 Marque (2) se o aspecto for abordado de FORMA PARCIAL, INCOMPLETA OU 

INSUFICIENTE pelos instrumentos utilizados; 

 Marque (3) se o aspecto for abordado de FORMA INTEGRAL, COMPLETA E 

SUFICIENTE pelos instrumentos utilizados. 

 

16. Em sua opinião, quais os principais desafios e limitações encontrados no que diz respeito à 

avaliação dos projetos de extensão no Colégio Pedro II? 

 

17. Você tem sugestões no que concerne à atuação do Colégio Pedro II frente à avaliação dos 

projetos de extensão? 

 

18. O quadro abaixo representa um rol de indicadores selecionados para a avaliação dos 

projetos de extensão do Colégio Pedro II e também os seus resultados quanto à sociedade e 

à instituição (Colégio Pedro II, Diretorias, professores e alunos). De acordo com a sua 

percepção, avalie os projetos de extensão, por meio de cada um dos indicadores do quadro. 

Você responderá utilizando uma escala de 1 a 5, sendo: 1 = sem significância; 2 = pouco 

significativo; 3 = significativo; 4 = muito significativo; 5 = extremamente significativo; 

 

Itens Indicadores Aspecto 

Escala 

1 2 3 4 5 Não sei 

responder 

01 Quanto ao percentual de alunos 

(bolsistas e não bolsistas) em 

relação ao total de alunos 

matriculados 

Social 

      

02 Quanto ao percentual ações dos 

projetos de extensão dirigidas às 

escolas públicas em relação ao 

total de ações da Diretoria de 

Extensão 

Social 

      

03 Quanto ao percentual de 

parcerias de extensão com órgãos 

públicos em relação ao total de 

ações da Pró-Reitoria, avalie o 

impacto de um projeto de 

Social 
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extensão na promoção dessas 

parcerias.  

04 Quanto ao impacto dos projetos 

de extensão na redução da 

vulnerabilidade social das 

comunidades 

atendidas/envolvidas  

Social 

      

05 Quanto ao impacto dos projetos 

de extensão na inclusão social 

dos envolvidos nestes projetos  

Social 

      

06 Em relação ao número de 

municípios e de mesorregiões 

atingidos por atividades/projetos 

e programas de extensão, você 

considera: 

Social 

      

07 Avalie o grau de importância dos 

projetos de extensão 

desenvolvidos em municípios 

fora de sede do Colégio e em 

parcerias com instituições 

governamentais ou não 

governamentais 

Social 

      

08 Em relação ao número de 

comunidades atendidas. 
Social 

      

09 Em relação ao número de bolsas 

de extensão para estudantes, você 

considera: 

Social 

      

10 Em relação ao número de pessoas 

da comunidade externa atendidas 

nos projetose suas atividades de 

extensão, você considera: 

Social 

      

11 Em relação ao número de pessoas 

da comunidade interna atendidas 

nas atividades de extensão, você 

considera: 

Social 

      

12 Quanto ao impacto dos projetos 

de extensão em suas carreiras, 

(produtividade 

acadêmica/publicações/retorno 

para as aulas, etc.), como você 

avalia o envolvimento dos 

docentes do Colégio Pedro II com 

esses projetos? 

Institucional 

      

13 Quanto ao impacto dos projetos 

de extensão na Diretoria de 

Extensão, você considera:  

Institucional 

      

14 Quanto ao impacto dos projetos 

de extensão na carreira dos 

servidores técnicos 

administrativos envolvidos com 

esses projetos. 

Institucional 

      

15 Quanto ao retorno que os projetos 

de extensão trazem para a 

instituição. 

Institucional 

      

16 Quanto à distribuição de recursos 

na matriz orçamentária para 

financiar projetos de extensão 

Institucional 
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17 Quanto ao impacto dos projetos 

de extensão no número de cursos 

de extensão ofertados. 

Institucional 

      

18 Quanto ao impacto dos projetos 

no interesse dos alunos pelas 

ações de extensão. 

Institucional 

      

19 Quanto ao impacto dos resultados 

dos projetos de extensão na oferta 

de bolsas 

Institucional 

      

 

19. Além dos indicadores acima, quais aspectos ou indicadores você considera relevante para a 

avaliação dos projetos de extensão do Colégio Pedro II? 

 

20. Por favor, releia os indicadores acima e indique com “X” em cima da numeração, quais são 

os mais adequados para avaliar os projetos de extensão do Colégio Pedro II? 

 

 

Agradecemos o seu tempo em responder ao questionário de nossa pesquisa. 
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APÊNDICE B 

 

Entrevistados: Servidores lotados na Diretoria de Extensão em função administrativa. 

 

Prezado entrevistado, esse questionário tem o objetivo de obter sua opinião sobre a avaliação 

dos projetos de extensão do Colégio Pedro II. 

 

Perguntas Gerais: 

 

Tempo de atuação no Colégio Pedro II (em anos): 

Tempo de atuação junto à Diretoria de extensão (em anos): 

Tempo de atuação com projetos de extensão (em anos): 

Formação:  (  ) Ensino Médio    (  ) Superior Incompleto    (  ) Superior Completo  

(  ) Especialização     (  ) Mestrado    (  ) Doutorado 

 

Perguntas relacionadas à extensão: 

 

1. Como você entende a extensão?  

 

2. Em sua opinião, quais são os obstáculos existentes para o desenvolvimento das ações e 

projetos de extensão? 

 

3. O projeto contribuiu para o aperfeiçoamento da imagem da instituição junto à comunidade?  

(  ) Sim  (  ) Não 

 

4. Em relação à formalização e registro (cadastro) das ações de extensão do Colégio Pedro 

II, as mesmas encontram-se: 

 

Descrição Todas Algumas Nenhuma Não sei responder 

Formalizadas em projetos     

Registradas na PROPGPEC     

Registradas na PROEN     

Registradas no Campus     

 

5. Em sua opinião, quais são os principais fatores que devem ser avaliados em um projeto 

de extensão? Por quê? 
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6. Na sua opinião, quais os principais impactos que os projetos de extensão promovem junto 

ao Colégio Pedro II? 

 

7. Baseado em sua experiência na PROPGPEC, você considera que os projetos de extensão 

contemplam adequadamente os aspectos listados abaixo? Em caso afirmativo, marque (x) 

nas alternativas abaixo:  

(  ) Política de Gestão 

(  ) Infraestrutura necessária 

(  ) Relação Universidade-Sociedade 

(  ) Produção acadêmica a ser realizada 

 

8. Em sua opinião, qual o grau de importância das questões abaixo para a elaboração e 

execução de projetos de extensão? No quadro abaixo, você responderá utilizando uma 

escala sendo: 1 = sem importância (irrelevante); 2 = pouco importante; 3 = importante; 4 = 

muito importante; 5 = extremamente importante. 

 
Questão 1 2 3 4 5 Não sei 

responder 

Responsabilidade social da instituição       

Inclusão social       

Desenvolvimento econômico e social da comunidade       

 

 

9. Sobre os projetos de extensão do Colégio Pedro II, marque com “X” sua avaliação sobre as 

questões a seguir:  

 
 

Questão 

Contempla 

satisfatoriamente 

Contempla 

parcialmente/ 

ocasionalmente 

Não 

contempla 

Responsabilidade social da instituição    

Inclusão social    

Desenvolvimento econômico e social da 

comunidade 

   

 

10. Em sua opinião, as questões acima são fatores essenciais para a gestão da extensão no 

Colégio Pedro II? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

 

11. Existe alguma forma de avaliação dos projetos de extensão no Colégio Pedro II? Em caso 

positivo, marque com “X” a(s) opção(ões) utilizadas pela instituição. 
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(  ) Sim  (  ) Não 

 
Forma de Avaliação 

Avaliação institucional formal, de acordo com as normas aplicáveis (Relatório de 

Gestão, TCU, SINAES) 
 

Avaliação por meio de indicadores de gestão/desempenho  

Aplicação de questionários aos professores extensionistas  

Aplicação de questionários aos extensionistas  

Exigência de relatórios dos professores envolvidos nos projetos  

Análise documental dos produtos ou das ações desenvolvidas  

Verificação in loco das atividades desenvolvidas  

Reuniões periódicas  

Outra. Qual?  

 

 

12. De acordo com as opções abaixo, marque quais são os indivíduos envolvidos na avaliação 

dos projetos de extensão da instituição. 

 

(  ) Servidor(es) envolvidos na gestão das atividades 

(  ) Professor(es) responsáveis pelas atividades 

(  ) Gestor(es) da Reitoria ou dos campi 

(  ) Alunos matriculados nas atividades 

(  ) Comunidade interna impactada pela atividade de extensão 

(  ) Comunidade externa impactada pela atividade de extensão 

 

13. O Colégio Pedro II utiliza algum instrumento (pesquisa de opinião, questionário, entrevista, 

etc.) que mensure os resultados dos projetos de extensão e os benefícios para a sociedade e 

para a instituição? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

14. Na sua opinião e considerando a legenda a seguir, como o Colégio Pedro II avalia os 

aspectos abaixo: 

 
Aspectos 1 2 3 Não sei 

responder 

Qualidade das ações de extensão     

Impacto das ações de extensão no nível de projeto (envolvidos 

diretamente na ação de extensão) 

    

Impacto das ações de extensão a nível institucional     

Impacto das ações de extensão na sociedade     

 

Legenda: 
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 Marque (1) se NÃO EXISTIR instrumento de avaliação (pesquisa de opinião, 

questionário, entrevista, etc); 

 Marque (2) se o aspecto for abordado de FORMA PARCIAL, INCOMPLETA OU 

INSUFICIENTE pelos instrumentos utilizados; 

 Marque (3) se o aspecto for abordado de FORMA INTEGRAL, COMPLETA E 

SUFICIENTE pelos instrumentos utilizados. 

 

15. Em sua opinião, quais os principais desafios e limitações encontrados no que diz respeito à 

avaliação dos projetos de extensão no Colégio Pedro II? 

 

16. O quadro abaixo representa um rol de indicadores selecionados para a avaliação dos 

projetos de extensão do Colégio Pedro II e também os seus resultados quanto à sociedade e 

à instituição (Colégio Pedro II, Diretorias, professores e alunos). De acordo com a sua 

percepção, avalie os projetos de extensão, por meio de cada um dos indicadores do quadro. 

Você responderá utilizando uma escala de 1 a 5, sendo: 1 = sem significância; 2 = pouco 

significativo; 3 = significativo; 4 = muito significativo; 5 = extremamente significativo; 

 

Itens Indicadores Aspecto 

Escala 

1 2 3 4 5 Não sei 

responder 

01 Quanto ao percentual de alunos 

(bolsistas e não bolsistas) em 

relação ao total de alunos 

matriculados 

Social 

      

02 Quanto ao percentual ações dos 

projetos de extensão dirigidas às 

escolas públicas em relação ao 

total de ações da Diretoria de 

Extensão 

Social 

      

03 Quanto ao percentual de 

parcerias de extensão com órgãos 

públicos em relação ao total de 

ações da Pró-Reitoria, avalie o 

impacto de um projeto de 

extensão na promoção dessas 

parcerias. 

Social 

      

04 Quanto ao impacto dos projetos 

de extensão na redução da 

vulnerabilidade social das 

comunidades 

atendidas/envolvidas 

Social 

      

05 Quanto ao impacto dos projetos 

de extensão na inclusão social 

dos envolvidos nestes projetos 

Social 

      

06 Em relação ao número de 

municípios e de mesorregiões 
Social 

      



162 

 

atingidos por atividades/projetos 

e programas de extensão, você 

considera: 

07 Avalie o grau de importância dos 

projetos de extensão 

desenvolvidos em municípios 

fora de sede do Colégio e em 

parcerias com instituições 

governamentais ou não 

governamentais 

Social 

      

08 Em relação ao número de 

comunidades atendidas. 
Social 

      

09 Em relação ao número de bolsas 

de extensão para estudantes, você 

considera: 

Social 

      

10 Em relação ao número de pessoas 

da comunidade externa atendidas 

nos projetos e suas atividades de 

extensão, você considera: 

Social 

      

11 Em relação ao número de pessoas 

da comunidade interna atendidas 

nas atividades de extensão, você 

considera: 

Social 

      

12 Quanto ao impacto dos projetos 

de extensão em suas carreiras, 

(produtividade 

acadêmica/publicações/retorno 

para as aulas, etc.), como você 

avalia o envolvimento dos 

docentes do Colégio Pedro II com 

esses projetos? 

Institucional 

      

13 Quanto ao impacto dos projetos 

de extensão na Diretoria de 

Extensão, você considera:  

Institucional 

      

14 Quanto ao impacto dos projetos 

de extensão na carreira dos 

servidores técnicos 

administrativos envolvidos com 

esses projetos. 

Institucional 

      

15 Quanto ao retorno que os projetos 

de extensão trazem para a 

instituição. 

Institucional 

      

16 Quanto à distribuição de recursos 

na matriz orçamentária para 

financiar projetos de extensão 

Institucional 

      

17 Quanto ao impacto dos projetos 

de extensão no número de cursos 

de extensão ofertados. 

Institucional 

      

18 Quanto ao impacto dos projetos 

no interesse dos alunos pelas 

ações de extensão. 

Institucional 

      

19 Quanto ao impacto dos resultados 

dos projetos de extensão na oferta 

de bolsas 

Institucional 

      

 

 

17. Além dos indicadores acima, quais aspectos ou indicadores você considera relevante para a 

avaliação dos projetos de extensão do Colégio Pedro II? 
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18. Por favor, releia os indicadores acima e indique com “X” em cima da numeração, quais são 

os mais adequados para avaliar os projetos de extensão do Colégio Pedro II? 

 

 

Agradecemos o seu tempo em responder ao questionário de nossa pesquisa. 
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APÊNDICE C 

 

Entrevistados: Professores extensionistas do Colégio Pedro II. 

 

Prezado entrevistado, esse questionário tem o objetivo de obter sua opinião sobre a avaliação 

dos projetos de extensão do Colégio Pedro II. 

 

Perguntas Gerais: 

 

Tempo de atuação no Colégio Pedro II (em anos): 

Tempo de atuação no Departamento Pedagógico (em anos): 

Tempo de atuação com projetos de extensão (em anos): 

Formação: (  ) Superior Completo   (  ) Especialização     (  ) Mestrado    (  ) Doutorado 

 

Perguntas relacionadas à extensão: 

 

1. Você elaborou ou teve acesso a um plano acadêmico referente a algum projeto de 

extensão?  

 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

2. Considerando a pergunta acima, em caso afirmativo, marque “X”caso os fatores abaixo 

tenham sido abordados no projeto de extensão: 

(  ) Política de Gestão 

(  ) Infraestrutura Necessária 

(  ) Relação Universidade-Sociedade 

(  ) Produção acadêmica a ser realizada 

 

3. Em sua opinião, quais são os obstáculos existentes para o desenvolvimento das ações e 

projetos de extensão? 

 

 

4. Em relação à formalização e registro (cadastro) das ações de extensão do Colégio Pedro II, 

as mesmas encontram-se: 
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Descrição Todas Algumas Nenhuma Não sei responder 

Formalizadas em projetos     

Registradas na PROPGPEC     

Registradas na PROEN     

Registradas no Campus     

 

5. Com base na sua experiência, o Colégio Pedro II realiza avaliação com base em indicadores 

de desempenho? Em caso afirmativo, quais são? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

6. Na sua opinião, quais os principais impactos que as ações de extensão promovem junto ao 

Colégio Pedro II? 

 

7. Na sua percepção, as ações do projeto contribuíram para alcance do impacto social desejado 

e significativo para os participantes? Se sim, de que maneira? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

8. Na sua percepção, você acredita que as ações de extensão dirigidas à inclusão social 

alcançam as reais necessidades do público atingido? Por quê? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

9. Durante a realização do projeto ocorreu algum tipo de avaliação? Se sim, marque “X” nas 

alternativas referentes às avaliações utilizadas no projeto.  

 

(  ) Relatórios periódicos 

(  ) Questionários aos alunos 

(  ) Entrevistas informais 

(  ) Visitas in loco 

(  ) Reuniões periódicas 

(  ) Outros (Qual?)________________________________________ 

 

10. No quadro abaixo, você responderá utilizando uma escala de 1 a 5, sendo: 1 = sem 

importância; 2 = pouco importante; 3 = importante; 4 = muito importante; 5 = extremamente 

importante. 
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Questões sobre projetos de extensão 

Escala 

1 2 3 4 5 Não sei 

responder 

1 Em sua opinião, qual o grau de importância deve 

ser dado ao fator Política de Gestão, para a 

elaboração dos projetos de extensão do Colégio 

Pedro II? 

      

2 Em sua opinião, qual o grau de importância deve 

ser dado ao fator Infraestrutura Necessária, para a 

elaboração dos projetos de extensão do Colégio 

Pedro II? 

      

3 Em sua opinião, qual o grau de importância deve 

ser dado ao fator Relação Universidade-

Sociedade, para a elaboração dos projetos de 

extensão do Colégio Pedro II? 

      

4 Em sua opinião, qual o grau de importância deve 

ser dado ao fator Produção Acadêmica, para a 

elaboração dos projetos de extensão do Colégio 

Pedro II? 

      

5 Em sua opinião, qual o grau de importância dos 

projetos de extensão para o avanço do 

conhecimento dos alunos?   

      

 

 

11. O quadro abaixo representa um rol de indicadores selecionados para a avaliação dos 

projetos de extensão do Colégio Pedro II e também os seus resultados quanto à sociedade e 

à instituição (Colégio Pedro II, Diretorias, professores e alunos). De acordo com a sua 

percepção, avalie os projetos de extensão, por meio de cada um dos indicadores do quadro. 

Você responderá utilizando uma escala de 1 a 5, sendo: 1 = sem significância; 2 = pouco 

significativo; 3 = significativo; 4 = muito significativo; 5 = extremamente significativo; 

 

Itens Indicadores Aspecto 

Escala 

1 2 3 4 5 Não sei 

responder 

01 Quanto ao percentual de alunos 

(bolsistas e não bolsistas) em 

relação ao total de alunos 

matriculados 

Social 

      

02 Quanto ao percentual ações dos 

projetos de extensão dirigidas às 

escolas públicas em relação ao 

total de ações da Diretoria de 

Extensão 

Social 

      

03 Quanto ao percentual de 

parcerias de extensão com órgãos 

públicos em relação ao total de 

ações da Pró-Reitoria, avalie o 

impacto de um projeto de 

extensão na promoção dessas 

parcerias.  

Social 
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04 Quanto ao impacto dos projetos 

de extensão na redução da 

vulnerabilidade social das 

comunidades 

atendidas/envolvidas  

Social 

      

05 Quanto ao impacto dos projetos 

de extensão na inclusão social 

dos envolvidos nestes projetos  

Social 

      

06 Em relação ao número de 

municípios e de mesorregiões 

atingidos por atividades/projetos 

e programas de extensão, você 

considera: 

Social 

      

07 Avalie o grau de importância dos 

projetos de extensão 

desenvolvidos em municípios 

fora de sede do Colégio e em 

parcerias com instituições 

governamentais ou não 

governamentais 

Social 

      

08 Em relação ao número de 

comunidades atendidas. 
Social 

      

09 Em relação ao número de bolsas 

de extensão para estudantes, você 

considera: 

Social 

      

10 Em relação ao número de pessoas 

da comunidade externa atendidas 

nos projetos e suas atividades de 

extensão, você considera: 

Social 

      

11 Em relação ao número de pessoas 

da comunidade interna atendidas 

nas atividades de extensão, você 

considera: 

Social 

      

12 Quanto ao impacto dos projetos 

de extensão em suas carreiras, 

(produtividade 

acadêmica/publicações/retorno 

para as aulas, etc.), como você 

avalia o envolvimento dos 

docentes do Colégio Pedro II com 

esses projetos? 

Institucional 

      

13 Quanto ao impacto dos projetos 

de extensão na Diretoria de 

Extensão, você considera:  

Institucional 

      

14 Quanto ao impacto dos projetos 

de extensão na carreira dos 

servidores técnicos 

administrativos envolvidos com 

esses projetos. 

Institucional 

      

15 Quanto ao retorno que os projetos 

de extensão trazem para a 

instituição. 

Institucional 

      

16 Quanto à distribuição de recursos 

na matriz orçamentária para 

financiar projetos de extensão 

Institucional 

      

17 Quanto ao impacto dos projetos 

de extensão no número de cursos 

de extensão ofertados. 

Institucional 
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18 Quanto ao impacto dos projetos 

no interesse dos alunos pelas 

ações de extensão. 

Institucional 

      

19 Quanto ao impacto dos resultados 

dos projetos de extensão na oferta 

de bolsas 

Institucional 

      

 

 

12. Além dos indicadores acima, quais aspectos ou indicadores você considera relevante para a 

avaliação dos projetos de extensão do Colégio Pedro II? 

 

13. Por favor, releia os indicadores acima e indique com “X” em cima da numeração, quais são 

os mais adequados para avaliar os projetos de extensão do Colégio Pedro II? 

 

 

Agradecemos o seu tempo em responder ao questionário de nossa pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE D 
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Entrevistados: Alunos bolsistas e não-bolsistas do Colégio Pedro II. 

 

Prezado entrevistado, esse questionário tem o objetivo de obter sua opinião sobre a avaliação 

dos projetos de extensão do Colégio Pedro II. 

 

Perguntas Gerais: 

 

Idade: 

Sexo: (  ) M  (  ) F 

Série: 

Campus: 

Tempo de atuação com projetos de extensão no Colégio Pedro II (em meses): 

 

Perguntas relacionadas à extensão: 

 

1. Você recebe ou recebeu alguma bolsa de extensão? 

Sim (  )  Não (  ) 

 

2. Você acredita que a participação no projeto de extensão possibilitou algum avanço do 

seu conhecimento? Se sim, em que aspecto? 

Sim (  )  Não (  ) 

 

3. De modo geral, você acredita que a maioria dos participantes dos projetos de extensão 

ficaram: 

(  ) muito insatisfeito 

(  ) insatisfeito 

(  ) nem insatisfeito nem satisfeito 

(  ) satisfeito 

(  ) muito satisfeito 

4. Em sua percepção, quais foram os principais desafios, dificuldades e limitações 

encontradas durante a realização do Projeto? 

 

5. Durante a realização do projeto, foi-lhe perguntado qual seria a sua avaliação em 

relação ao mesmo? 

Sim (  )  Não (  ) 

 

6. Você acredita que o processo de avaliação é importante para o projeto? 
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Sim (  )  Não (  ) 

 

7. Acerca das alternativas abaixo, marque a opção que representa a sua opinião sobre quais 

os principais fatores que devem ser avaliados em um projeto de extensão e o grau de 

importância dos mesmos: 

Você responderá utilizando uma escala de 1 a 5, sendo: 1 = sem importância; 2 = pouco 

importante; 3 = importante; 4 = muito importante; 5 = extremamente importante. 

 

Fatores 

Escala 

1 2 3 4 5 Não sei 

responder 

Política de Gestão       

Infraestrutura Disponível       

Relação Universidade-Sociedade       

Produção Acadêmica       

Outros (Quais?):       

       

       

 

 

8. O quadro abaixo representa um rol de indicadores selecionados para a avaliação dos 

projetos de extensão do Colégio Pedro II e também os seus resultados quanto à sociedade e 

à instituição (Colégio Pedro II, Diretorias, professores e alunos). De acordo com a sua 

percepção, avalie os projetos de extensão, por meio de cada um dos indicadores do quadro. 

Você responderá utilizando uma escala de 1 a 5, sendo: 1 = sem significância; 2 = pouco 

significativo; 3 = significativo; 4 = muito significativo; 5 = extremamente significativo; 

 

Itens Indicadores Aspecto 

Escala 

1 2 3 4 5 Não sei 

responder 

01 Quanto ao percentual de alunos 

(bolsistas e não bolsistas) em 

relação ao total de alunos 

matriculados 

Social 

      

02 Quanto ao percentual ações dos 

projetos de extensão dirigidas às 

escolas públicas em relação ao 

total de ações da Diretoria de 

Extensão 

Social 

      

03 Quanto ao percentual de 

parcerias de extensão com órgãos 

públicos em relação ao total de 

ações da Pró-Reitoria, avalie o 

impacto de um projeto de 

extensão na promoção dessas 

parcerias.  

Social 
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04 Quanto ao impacto dos projetos 

de extensão na redução da 

vulnerabilidade social das 

comunidades 

atendidas/envolvidas  

Social 

      

05 Quanto ao impacto dos projetos 

de extensão na inclusão social 

dos envolvidos nestes projetos  

Social 

      

06 Em relação ao número de 

municípios e de mesorregiões 

atingidos por atividades/projetos 

e programas de extensão, você 

considera: 

Social 

      

07 Avalie o grau de importância dos 

projetos de extensão 

desenvolvidos em municípios 

fora de sede do Colégio e em 

parcerias com instituições 

governamentais ou não 

governamentais 

Social 

      

08 Em relação ao número de 

comunidades atendidas. 
Social 

      

09 Em relação ao número de bolsas 

de extensão para estudantes, você 

considera: 

Social 

      

10 Em relação ao número de pessoas 

da comunidade externa atendidas 

nos projetos e suas atividades de 

extensão, você considera: 

Social 

      

11 Em relação ao número de pessoas 

da comunidade interna atendidas 

nas atividades de extensão, você 

considera: 

Social 

      

12 Quanto ao impacto dos projetos 

de extensão em suas carreiras, 

(produtividade 

acadêmica/publicações/retorno 

para as aulas, etc.), como você 

avalia o envolvimento dos 

docentes do Colégio Pedro II com 

esses projetos? 

Institucional 

      

13 Quanto ao impacto dos projetos 

de extensão na Diretoria de 

Extensão, você considera:  

Institucional 

      

14 Quanto ao impacto dos projetos 

de extensão na carreira dos 

servidores técnicos 

administrativos envolvidos com 

esses projetos. 

Institucional 

      

15 Quanto ao retorno que os projetos 

de extensão trazem para a 

instituição. 

Institucional 

      

16 Quanto à distribuição de recursos 

na matriz orçamentária para 

financiar projetos de extensão 

Institucional 

      

17 Quanto ao impacto dos projetos 

de extensão no número de cursos 

de extensão ofertados. 

Institucional 
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18 Quanto ao impacto dos projetos 

no interesse dos alunos pelas 

ações de extensão. 

Institucional 

      

19 Quanto ao impacto dos resultados 

dos projetos de extensão na oferta 

de bolsas 

Institucional 

      

 

9. Além dos indicadores acima, quais aspectos ou indicadores você considera relevante para a 

avaliação dos projetos de extensão do Colégio Pedro II? 

 

10. Por favor, releia os indicadores acima e indique com “X” em cima da numeração, quais são 

os mais adequados para avaliar os projetos de extensão do Colégio Pedro II? 

 

Agradecemos o seu tempo em nos responder ao questionário de nossa pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


