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Introdução

Expande-se com rapidez no Brasil e em outros países 
da América Latina uma nova forma de conceber tecnolo-
gias para a inclusão social, conhecida como tecnologia 
social (TS), objeto de estudo dos meios acadêmicos nos 
últimos tempos. A definição de TS é algo recente e tem 
origem na década de 1970, quando se falava em tec-
nologia apropriada (TA), compreendida como produtos 
técnicos ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas em 
interação com a comunidade.

Em todo o Brasil, a sociedade, a iniciativa privada, 
as instituições de ensino e pesquisa e os governos fede-
ral, estadual e municipal estão reunindo esforços a fim 
de buscar soluções para problemas socioeconômicos do 
país. Cada vez mais, as TSs contribuem para a redução 
da pobreza, geração de trabalho e renda, promoção do 
desenvolvimento local sustentável e redução do analfabe-
tismo, dentre outros desafios.

Em 2001, pela escassez de projetos e programas e 
mesmo de artigos e publicações que abordem a concei-
tuação de TS, a Fundação Banco do Brasil (FBB, 2004) 
lançou o prêmio FBB de TS. Com base nas iniciativas da 
FBB, surge, nesse ano, o Instituto de Tecnologia Social, 
em 2002, a Academia Brasileira de Ciência (ABC) e, em 
2003, a Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão 
Social do Ministério da Ciência e Tecnologia.
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Em 2003, foi instituído o Centro Brasileiro de Referên-
cia em Tecnologia Social (CBRTS) e, em 2004, o Centro 
Avançado de Tecnologias Sociais Ayrton Senna. Também 
em 2004, o Instituto de Tecnologia Social (ITS), no docu-
mento “O marco analítico-conceitual da tecnologia social”, 
apresenta uma proposta de definição de TS que aponta 
elementos fundamentais para a caracterização dessa ideia 
de tecnologia. 

Em novembro de 2004, foi realizada a I Conferência 
Internacional e Mostra de Tecnologia Social, na cidade 
de São Paulo, que iniciou amplo debate sobre o tema, 
inclusive com a participação de representantes de 
outros países que também trabalham com a tecnologia 
social. Durante a conferência, foi lançada a publicação 
intitulada Tecnologia Social – uma estratégia para o 
desenvolvimento, reunindo diversos artigos sobre o 
tema e sobre o conceito de TS, além de exemplos de 
experiências em TS e políticas públicas, os quais foram 
utilizados na revisão conceitual desta pesquisa. Nessa 
mesma conferência, foi proposta a criação da Rede de 
Tecnologia Social (RTS).

Há um movimento de transformação e de inclusão 
social em ambientes que sempre valorizaram o mundo 
acadêmico, como o MCT e o CNPq. Através de chamadas 
especiais, estão sendo financiados projetos que visam à 
inclusão social por meio da aplicação de tecnologias ino-
vadoras. Mais de R$ 33 milhões já foram repassados a 
projetos aprovados em áreas como agricultura familiar, 
com questões ligadas à água e a conhecimentos tradicio-
nais (REDE DE TECNOLOGIA SOCIAL, 2006).

Apesar de várias instituições trabalharem com fomento 
tecnológico e apoio a projetos sociais, essa atuação ainda 
é pequena à vista da necessidade de resolver problemas, 
como exclusão social. 
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As universidades e centros de pesquisas latino-ameri-
canos parecem estar ainda a desenvolver uma tecnologia 
capaz de viabilizar a inclusão social de forma sustentável 
e autogestora, o que torna necessário um processo de 
sensibilização dessas instituições de forma a contribuir 
com a elaboração de projetos de desenvolvimento sus-
tentável mediante a sua difusão e reaplicação, em escala 
de TS, visando estimular a adoção de tecnologias sociais 
como políticas públicas, a apropriação de tecnologias 
sociais por parte das comunidades, o desenvolvimento 
de novas tecnologias sociais e a criação de uma cultura 
institucional favorável à TS.

Assim, esta pesquisa teve como objetivo geral aplicar 
a metodologia de análise de TS SATECS UNI do ITS em 
sete projetos de extensão da UFC, com a operacionaliza-
ção dos seguintes objetivos específicos: mapeamento e 
listagem dos projetos de extensão nas áreas de Educação, 
Meio ambiente, Saúde, Trabalho, Tecnologia e Produção, 
Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, hoje 
contabilizando 687 projetos em toda a UFC; identifica-
ção e seleção dos projetos que contêm elementos de TS, 
segundo os critérios definidos e propostos pelo MCT por 
meio do ITS; aplicação da metodologia de análise de TS 
nos sete projetos selecionados segundo os critérios de 
identificação e seleção e apresentação dos resultados da 
aplicação da metodologia do SATECS UNI. Supõe-se que 
este trabalho contribua com os estudos sobre TS, tema em 
voga nos meios acadêmicos, mas com poucas pesquisas.

O Conceito de TS

Até o momento, a TS é definida como um

[...] conjunto de técnicas, metodologias transformado-
ras, desenvolvidas e/ ou aplicadas na interação com 
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a população e apropriada por ela, que representam 
soluções para a inclusão social e melhoria das con-
dições de vida. (INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL, 
2004a, p.130).

A análise das várias tentativas de conceituar TS, decor-
rentes das discussões e reflexões sobre o assunto até 
então, deflagrou que sua definição dá-se a partir de prin-
cípios, parâmetros e implicações, conforme descreve o 
Instituto de Tecnologia Social (2004a), delineados a seguir.

PRINCíPIOS DE TS – Abrangem a aprendizagem e a 
participação nos processos, pois a transformação social 
implica compreender a realidade de maneira sistêmica, 
ocorrendo na medida em que há respeito às identidades 
locais. Sustenta-se na crença de que qualquer indivíduo é 
capaz de produzir conhecimento e aprender.

PARâMETROS DE TS – Visam embasar os critérios de 
análise das ações sociais, elementos que se supõe com-
ponentes das experiências de TS. Até o momento, os 
parâmetros seguem as seguintes especificações.

•	Razão de ser – A TS visa à solução de deman-
das sociais concretas, vividas e identificadas pela 
população.

•	Processos de tomada de decisão – Trata-se de 
formas democráticas de tomada de decisão, a partir 
de estratégias especialmente dirigidas à mobiliza-
ção e à participação da população.

•	Papel da população – Consiste na participação, 
apropriação e aprendizagem por parte da popula-
ção e de outros agentes envolvidos.

•	Sistemática – Refere-se ao planejamento, aplica-
ção ou sistematização de conhecimento de forma 
organizada.
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•	Formulação de conhecimentos – Diz respeito à pro-
dução de novos conhecimentos com base na prática.

•	Sustentabilidade – Visa à sustentabilidade econô-
mica, social e ambiental.

•	Aplicação de escala – Trata-se de ensejar aprendi-
zagens que servem de referência e produzir, per-
manentemente, condições favoráveis que darão 
origem às soluções, de forma a aperfeiçoá-las e a 
multiplicá-las.

IMPLICAÇÕES DE TS – Os aspectos da realidade que 
a noção de TS procura evidenciar se organizam em três 
eixos, expostos a seguir.

•	Relação entre produção de ciência e tecnologia e 
sociedade. A TS dá ênfase aos seguintes pontos: 
a produção científica e tecnológica é fruto de rela-
ções sociais, econômicas e culturais, portanto, não 
é neutra; as demandas sociais devem ser fonte de 
questões para as investigações científicas; a pro-
dução de conhecimento deve estar comprometida 
com a transformação social; é necessário democra-
tizar o saber e ampliar o acesso ao conhecimento 
científico; é fundamental a avaliação dos riscos e 
impactos ambientais, sociais, econômicos e cientí-
ficos; deve haver participação da sociedade civil na 
formulação de políticas públicas.

•	Direção para o conhecimento. A TS enfatiza o conhe-
cimento para a solução de problemas sociais vivi-
dos pela população, considerando todas as suas 
formas de manifestação (tradicional, popular, expe-
rimentações realizadas pela população e técnico-
-científico), e ressalta a importância de processos de 
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monitoramento e avaliação de resultados e impactos 
de projetos.

•	Modo específico de intervir em questões sociais. A 
TS promove o “empoderamento” da população, a 
troca de conhecimento entre os agentes envolvi-
dos, a transformação no modo de as pessoas se 
relacionarem com algum problema ou questão 
social e a inovação com respaldo na participação e 
desenvolvimento de instrumentos para a realização 
de diagnósticos participativos.

Dessa forma, o conjunto de procedimentos adotados 
para a produção de um novo conhecimento enraizado em 
práticas, experiências e medidas socialmente partilhadas 
pode ser entendido como uma TS.

 
O Método da Pesquisa

O método utilizado está fundamentado no conceito 
de TS até então definido, constituído com base na trajetó-
ria de estudos (ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIA; INSTI-
TUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL, 2003; INSTITUTO DE TEC-
NOLOGIA SOCIAL, 2004a, 2007a) descritos no Caderno 
de Debates: Tecnologia Social no Brasil (INSTITUTO DE 
TECNOLOGIA SOCIAL, 2004b), com seus princípios, parâ-
metros, implicações e dimensão de abrangência, que, 
reunidos, definem os elementos de um projeto de TS. 
Posteriormente, o ITS elaborou uma nova publicação que 
dá continuidade à reflexão sobre o conceito de tecnologia 
social e nela se descrevem 12 “implicações”, característi-
cas ou propriedades da tecnologia social que serviram de 
base para a estruturação de uma metodologia de análise 
das tecnologias sociais, denominada SATECS UNI, ado-
tada no desenvolvimento desta experiência.
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Em razão da complexidade e da diversidade de carac-
terísticas inerentes à tecnologia social, o ITS agrupou um 
número menor de dimensões essenciais, que reuniu várias 
características afins e propriedades que perpassam toda e 
qualquer TS e que não podem faltar para algum programa, 
atividade ou experiência nessa área. As quatro dimensões 
essenciais das tecnologias sociais são: a) conhecimento, 
ciência tecnologia e inovação; b) participação, cidadania, 
democracia; c) educação e d) relevância social.

Uma vez selecionadas as quatro dimensões, foi reali-
zado o trabalho de situar as 12 principais características 
ou propriedades das tecnologias sociais, dentro de cada 
uma dessas principais dimensões, conforme se mostra no 
quadro seguinte.

Quadro 1 – Dimensões e Características Corresponden-
tes de TS

 Dimensões Características/Indicadores

Conhecimento, ciência, tecnologia 

e inovação

1. Solução de demanda social
2. Organização e sistematização 
3. Grau de inovação 

Participação, cidadania e 

democracia

4. Democracia e cidadania
5. Metodologia Participativa
6. Difusão 

Educação
7. Processo pedagógico 
8. Diálogo entre saberes
9. Apropriação/ ¨Empoderamento ¨

Relevância social
10. Eficácia 
11. Sustentabilidade
12. Transformação social

Fonte: ITS (2007b).

O passo seguinte consistiu na elaboração do questio-
nário de pesquisa para captação das informações ineren-
tes às características descritas. 

Trata-se de um conjunto de questões, divididas em 
duas partes. Na primeira, se captam por meio de dez e 
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seis perguntas os dados e classificações principais da 
entidade promotora da tecnologia social pesquisada, 
assim como dados relativos ao tipo de tecnologia 
social e a sua descrição e funcionamento. Na segunda 
parte, que se refere à metodologia ora descrita, se 
obtém os dados para elaboração do gráfico radar da 
tecnologia pesquisada, mediante um conjunto de vinte 
e duas perguntas, que recolhem um total de sessenta 
e oito situações de variáveis de dados, que por sua 
vez são passíveis de serem avaliados gradativamente: 
1 nenhum/nada, nada, 2 pouco, 3 razoável/médio, 4 
muito, 5 muitíssimo/totalmente. (INSTITUTO DE TEC-
NOLOGIA SOCIAL, 2007b, p.5)

Em seguida, após o preenchimento pelos respon-
sáveis dos programas ou projetos, os questionários são 
digitalizados no sistema SATECS UNI do ITS e enviados 
ao ITS para os procedimentos de checagem, correção, 
validação e cruzamento dos dados do sistema, de forma 
a se obter o resultado técnico do projeto pesquisado, fun-
damentado por indicadores de TS, cuja representação se 
encontra no gráfico radar. 

Tal procedimento consistiu em transformar aspectos 
qualitativos em valores quantitativos, dar peso às ques-
tões e a cada uma das fórmulas, que produzirão os valo-
res correspondentes às 12 características da tecnologia 
social para, então, elaborar-se o gráfico radar. A razão 
desses procedimentos é facilitar os trabalhos de análise 
que, por seu efeito gráfico, sintético e panorâmico, se 
tornam especialmente atrativos.

Pesquisa sobre os Projetos

Em virtude da quantidade de projetos, fez-se a 1ª 
triagem pelo título, selecionando aqueles que sugeriam, 
indicavam ou revelavam algumas características dos perfis 
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mínimos de TS, ou seja, de envolvimento com a comuni-
dade e de repasse de tecnologia. Tal procedimento não 
anula a possibilidade dos demais projetos não seleciona-
dos possuírem as características mínimas de TS em seu 
conteúdo, o que exigiria um aprofundamento maior na 
sua identificação. Dessa triagem, foram selecionados 22 
projetos, dos quais, após a identificação do seu status, 
nível de implantação e organização, elegeram-se sete 
para aplicação da metodologia de análise de TS SATECS 
UNI, conforme o quadro a seguir.

Quadro 2 – Relação dos Projetos de Extensão para Aná-
lise de TS

PROJETOS DE EXTENSÃO
ÁREA 

PRINCIPAL
CAMPUS/

DEPARTAMENTO
PROJETO 1
Cartografar: Reflexões sobre a ciência 
cartográfica na análise do espaço 
geográfico.

Meio 
Ambiente

Campus do Pici/
Departamento de 
Geografia / Prof. 
Adryane Gorayeb

PROJETO 2
Mapas do cotidiano: princípios, 
práticas e saberes tradicionais na 
construção da nova cartografia.

Direitos 
Humanos e 
Justiça

Campus do Pici / 
Departamento de 
Geografia / Prof. 
Adryane Gorayeb

PROJETO 3
Museu de ciências ambientais mundo 
livre

Meio 
ambiente

Campus do Pici / 
Departamento de 
Geografia / Prof. 
Adryane Gorayeb

PROJETO 4
Agroecologia e Educação Ambiental 
para o Desenvolvimento Sustentá-
vel: Estratégias para a Melhoria da 
Qualidade de Vida e Conservação 
Ambiental, Coqueiro do Alagamar, 
Pindoretama – Ceará.

Meio 
Ambiente

Campus do Pici / 
Departamento de 
Geografia / Profs. 
Adryane Gorayeb e 
Edson Vicente da 
Silva

PROJETO 5
Projeto Rondon na UFC: Difusão 
de tecnologias apropriadas para o 
desenvolvimento sustentável no semi 
árido nordestino utilizando voluntários 
estudantes de graduação e professores

Educação

Pró – Reitoria de 
Extensão (projetos 
especiais) Prof. 
Sebastião Cavalcante 
de Sousa
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PROJETO 6
Recifes artificiais para o incremento da 
produtividade pesqueira no Mucuripe, 
Fortaleza –CE

Meio 
ambiente

Campus do Pici/
Departamento Engª 
de Pesca / Prof. 
Raimundo Nonato

PROJETO 7
Desenvolvimento comunitário na 
região do médio Curu (sertão central 
do CE) – psicologia e comunidades 
rurais.

Trabalho

Campus Benfica/ 
Centro de humanida-
des- Departamento 
de Psicologia.

Fonte: Pesquisa direta (2011).

Em continuidade, fez-se a aplicação dos questionários 
SATECS–UNI de forma a caracterizar os seguintes pontos:

•	 identificar, quantificar e registrar a função dos 
atores envolvidos;

•	 reconhecer o local de implantação e as condições 
econômica e social; 

•	selecionar as quatro dimensões de TS e situar as 
12 principais características ou propriedades da TS.

Os questionários SATECS UNI foram enviados aos 
coordenadores dos projetos para serem preenchidos e, ao 
retornarem, as respostas foram digitalizadas no sistema 
SATECS UNI do ITS para serem avaliadas e analisadas de 
forma que os aspectos qualitativos das informações pro-
cessadas fossem transformados em valores quantitativos, 
conforme demonstrado no gráfico radar. 

Apresentação dos resultados 

Os resultados da pesquisa aparecem nos questionários 
SATECS UNI respondidos, nos gráficos radar, na análise de 
cada projeto e na sua comparação com os demais proje-
tos, já que esse sistema, ao lançar os dados quantitativos 
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através do gráfico radar, informa não só a pontuação como 
também a média relativa aos sete projetos.

A seguir, estão apresentados os resultados da pes-
quisa, por projeto, com base em dados quantitativos, 
agrupando os pontos alcançados nas dimensões dos pro-
jetos com seus indicadores em 6 níveis, de baixo a exce-
lente, distribuídos pela variação de pontuação de 0,00 a 
10,00, conforme a tabela abaixo.

 Tabela 1 – Pontos para Avaliação da TS 

BAIXO 0.00 A 2.99 

FRACO 3.00 A 4.49 

MÉDIO 4.50 A 6.50 

BOM 6.51 A 8.50 

ÓTIMO 8.51 A 9.50 

EXCELENTE 9.51 A 10.00 

  Fonte: Pesquisa direta (2011).

Elegeu-se, para comentários deste artigo, o projeto 1, 
que obteve a menor pontuação em relação à média dos 
projetos, e o projeto 4, que apresentou maior pontuação. 
Tais comentários foram feitos por dimensão, de acordo 
com a pontuação recebida. Em seguida, tem-se a conclu-
são, contendo a análise comparativa dos sete projetos, 
exposta no quadro-síntese com a pontuação por dimen-
são de cada projeto, os resultados, as considerações finais 
e as recomendações.

Resultado do Projeto 1

Na dimensão conhecimento, o projeto se destaca 
por sua objetividade na solução da demanda social, 
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atingindo nível bom, porém abaixo da média dos demais 
projetos em análise. Possui médio grau de inovação, 
com destaque e criatividade, mas ainda abaixo da média, 
e nível médio em organização e sistematização da reapli-
cação e gestão, permanecendo abaixo do nível da média. 
Na dimensão cidadania, o projeto apresenta um bom 
nível de metodologia participativa por oferecer cursos e 
seminários, mantendo-se acima da média dos demais. 
Sua difusão se dá por meio de publicações, seminários e 
oficinas em nível médio, ficando na média dos projetos, 
porém revela fraco fortalecimento da democracia e cida-
dania pela falta de instâncias representativas da comuni-
dade que não participa da criação do projeto, ficando no 
nível fraco e muito abaixo da média dos demais projetos. 
Na dimensão educação, o processo pedagógico se dá 
mediante cursos e palestras focadas no projeto e atinge 
nível médio, porém abaixo da média. Possui diálogo 
entre saberes de formas distintas e distantes, ficando no 
nível fraco e abaixo da média. No que tange à apropria-
ção e à autonomia da comunidade sobre o projeto, per-
manece no nível fraco e abaixo da média. Na dimensão 
relevância social, sua eficácia contribui muito no tocante 
à justiça social e à equidade, ficando com nível médio e 
na média dos projetos. Possui fraca sustentabilidade por 
depender de convênios e equipe técnica, ficando abaixo 
da média, e fraca transformação social por não gerar 
trabalho, renda e políticas públicas, ficando abaixo da 
média.

Resultado do Projeto 4

Na dimensão conhecimento, o projeto se destaca 
no diagnóstico e no planejamento da demanda social, 
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atingindo nível bom. Possui nível fraco em inovação na 
implantação e gestão do projeto e nível bom em organi-
zação e sistematização dos conhecimentos na sua reapli-
cação, permanecendo acima da média dos projetos.

Na dimensão cidadania, o projeto possui nível ótimo 
de fortalecimento da democracia e cidadania pela pro-
moção do desenvolvimento local e do trabalho, renda e 
educação, ficando acima da média dos projetos. Apresenta 
nível médio de metodologia participativa, desde o seu 
diagnóstico até sua implantação, mantendo-se próximo da 
média dos demais projetos. No que tange à difusão atra-
vés de publicações, seminários, oficinas e  reaplicação em 
outras comunidades, mantém-se no nível bom e acima da 
média dos projetos.

Na dimensão educação, o processo pedagógico dos 
cursos e palestras focadas no projeto atinge nível bom 
e acima da média. Possui diálogo entre saberes no nível 
médio e abaixo da média e boa apropriação e autonomia 
da comunidade sobre a reaplicação do projeto, permane-
cendo no nível bom e muito acima da média.

Na dimensão relevância social, sua eficácia contribui 
para a justiça, equidade e desenvolvimento social, ficando 
no nível bom e próximo da média dos projetos. Enqua-
dra-se no nível médio de sustentabilidade, embora com 
baixa dependência do poder público, mas com depen-
dência da renda da população na sua reaplicação, mesmo 
assim ficando acima da média dos projetos. Demonstra 
um nível médio de transformação social, pouco abaixo da 
média, ao contribuir com o desenvolvimento do trabalho 
e renda e melhorar a participação política, econômica e 
cultural.
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Análise Comparativa dos Sete Projetos

Tabela 2 – Síntese da Análise dos Projetos

Projeto X 
Dimensão

Conhe-
cimento

Cidada-
nia

Educação
Rele-
vância 
social

Pontuação 
Média

Média 
Geral

Projeto 1 5.62 5.19 4.60 4.20 4.90 6.63

Projeto 2 5.71 5.37 4.96 4.09 5.03 6.63

Projeto 3 6.46 7.64 5.52 5.66 6.32 6.63

Projeto 4 6.21 7.50 6.75 6.30 6.69 6.63

Projeto 5 6.36 5.94 4.80 3.70 5.20 6.63

Projeto 6 6.63 6.97 6.60 5.49 6.42 6.63

Projeto 7 6.24 4.44 5.21 4.92 5.20 6.63

Média p/ 

dimensão
7.17 6.76 6.34 6.25 5.68 6.63

Fonte: Pesquisa direta (2011).
Média geral = soma das 12 médias dos projetos nas 4 dimensões.
Pontuação média= soma da média da pontuação por projeto nas 4 
dimensões.
Média por dimensão= soma das médias dos 7 projetos por 
dimensão.

A média geral (6.63) atinge nível bom, mostrando que 
a média dos setes projetos nas quatro dimensões revelam 
um nível bom de TS. 

No que tange à pontuação média de cada projeto, 
observa-se que apenas o projeto 4 atingiu nível bom 
de TS, com pontuação 6.69, ficando acima da média de 
todos os projetos. Os demais atingiram nível médio de TS, 
variando de 4.90 a 6.42. 



259Aplicação da Metodologia de Análise de Tecnologia Social (TS) do SATCS UNI 
em Sete Projetos de Extensão da UFC: Experiência-Piloto

Verificando a média dos projetos por dimensão, 
observa-se que as dimensões relevância social e educa-
ção atingiram nível médio de TS (6,25 e 6,34) e cidadania 
e conhecimento atingiram nível bom, variando de (6.76 
e 7.17).

O fato de as dimensões educação e relevância social 
permanecerem no nível médio de TS traduz a necessi-
dade de que esses pontos sejam mais bem trabalhados 
nos projetos. 

Em média, os projetos analisados permaneceram nos 
níveis médio e bom, demonstrando o potencial de análise 
existente nos projetos. Cada dimensão pesquisada, iden-
tificada, classificada e pontuada torna-se um recurso para 
o monitoramento e o aprimoramento dos projetos de TS.

Considerações Finais e Recomendações

A metodologia de análise de tecnologia social em 
estudo nesta pesquisa, denominada SATECS UNI, sistema 
de acompanhamento de Tecnologias Sociais para Univer-
sidades, por meio de sua aplicação nos sete projetos de 
extensão da UFC, revela-se uma ferramenta de trabalho 
capaz de avaliar os resultados conforme as quatro dimen-
sões (aplicação do conhecimento, ciência, tecnologia e 
inovação; participação, cidadania e democracia; educação 
e relevância social) e radiografá-los por meio da leitura do 
gráfico radar, de forma a pontuar e avaliar seus indicado-
res de TS (solução de demanda social; organização e sis-
tematização; grau de inovação; democracia e cidadania; 
metodologia participativa; difusão; processo pedagógico; 
diálogo entre saberes; apropriação/ ¨empoderamento¨; 
eficácia; sustentabilidade e transformação social).

A avaliação dos indicadores de TS, dentro da abrangên-
cia das quatro dimensões, confere pontuação aos resultados 
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dos projetos, indicando o nível em que se encontram. Por 
meio dessa avaliação, também se pode observar se a meto-
dologia e a técnica se apresentam de forma transformadora 
e inovadora e se foram aplicadas com interação e apropria-
ção por parte da população e com soluções que promovam 
a inclusão social e a melhoria das condições de vida.

Os projetos de extensão da UFC são ricos em TS, 
mas necessitam de monitoramento, com análise, acom-
panhamento, avaliação e mesmo sistematização de suas 
ações, de modo a contribuir com o sistema de ensino, 
pesquisa e extensão, aprimorando a sua relação. São 
exemplos materiais da responsabilidade social da UFC 
e a análise do SINAES nesta dimensão deve identificar, 
nos projetos de extensão, valores de responsabilidade 
social, como repasse de tecnologia social e exercício 
da cidadania, entre outros, sobretudo de forma que a 
população se aproprie de técnicas e conhecimentos com 
sustentabilidade.

Hoje as PROEXs das IES procuram encontrar um 
sistema de avaliação de suas ações capaz de identificar 
indicadores, monitorar e qualificar a extensão nos seus 
projetos. Ante a reconhecida e comprovada aplicabilidade 
da metodologia de análise de TS demonstrada nos resul-
tados dos projetos analisados, cabe recomendar e apre-
sentar a seguinte proposta de implantação do Sistema 
de Avaliação de Tecnologia Social para Universidades – 
SATECS UNI, para apreciação da PROEX UFC.

Proposta: Elaboração de um Programa de Extensão para a  aplicação 
do SATECS UNI nos projetos de extensão da UFC

O programa seria coordenado pela PROEX e desti-
nado a todos os departamentos com projetos de extensão 
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que tenham perfil de TS e/ou interesse neste perfil, a ser 
financiado pela FINEP, contemplando:

•	parceria com o ITS, no tocante à elaboração e ao 
detalhamento do programa proposto e repasses 
conceituais, metodológicos de implantação do 
SATECS UNI, mediante a capacitação e treinamento 
dos coordenadores de departamentos, corpo téc-
nico e membros da comunidade;

•	parceria com os departamentos da UFC envolvidos 
com projetos de extensão, no sentido de implanta-
ção de um sistema de avaliação dos projetos, tendo 
o SATECS UNI como instrumento de monitoramento 
dos projetos, no princípio, meio e fim;

•	participação e envolvimento da comunidade benefi-
ciada pelos projetos, inclusive no processo de aná-
lise, avaliação e correção, conforme os princípios 
de TS;

•	cadastro dos projetos de extensão no SATECS 
UNI, por intermédio dos departamentos, de forma 
que os coordenadores tenham acesso ao sistema, 
alimentando informações e gerando gráfico e 
autoavaliação;

•	cadastro dos projetos de extensão da UFC com boa 
pontuação de TS na RTS;

•	contribuição com dados e informações para os 
relatórios de avaliação institucional do SINAES, 
demonstrando a responsabilidade social da insti-
tuição. Finalmente, o programa deve ser um ins-
trumento capaz de retroalimentar a si a ao sistema 
maior (ensino, pesquisa e extensão), de forma a 
colaborar com o processo de ensino e as políticas 
públicas e gestão da educação superior.
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