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RESUMO 

 

O Programa de Apoio a Projetos de Extensão (Papex) foi criado pela Pró-reitoria de Extensão 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) com o objetivo de 

fortalecer a extensão nas grandes áreas temáticas, definidas segundo a Política Nacional de 

Extensão (PNE) 2011-2020. Assim, espera-se que o Papex esteja propiciando o 

desenvolvimento de projetos que contribuam para que a extensão obtenha bons resultados 

quando avaliada sob os âmbitos definidos na PNE: gestão; plano acadêmico; relação 

universidade x sociedade e produção acadêmica. Portanto, este estudo apresentou como 

objetivo avaliar os resultados do (Papex), empregando indicadores elaborados pelo Fórum de 

Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (Forproex). Para o alcance do 

objetivo, foi utilizada uma pesquisa quali-quantitativa, fazendo-se uso de estudo descritivo, 

tendo os dados primários sido coletados através de questionário, e os secundários através de 

pesquisa documental. A apreciação dos resultados foi realizada através de confrontação entre 

os dados obtidos e os indicadores da Pesquisa Indicadores Brasileiros de Extensão 

Universitária (IBEU), realizando estudo comparativo, com a inserção de tabelas e gráficos. 

Dessa forma, participaram do estudo 55 coordenadores de projetos Papex, de todas as 5 

edições, todos eles docentes ou técnicos administrativos servidores do IFCE, a grande 

maioria, 89,1%, da classe dos docentes. Portanto, no âmbito da gestão, é preciso repensar a 

alocação de recursos e o acompanhamento dos projetos. No âmbito do plano acadêmico, 

constatou-se que o Papex está propiciando forte aproximação entre a extensão o ensino e a 

pesquisa. Na relação universidade e sociedade, destaca-se o atendimento prioritário ao público 

em situação de vulnerabilidade. Em relação a produção acadêmica, avalia-se a necessidade de 

maior elaboração de produtos audiovisuais e materiais artísticos. Conclui-se, portanto, que o 

Papex está alcançando o seu objetivo de fortalecer a extensão no IFCE, atingindo bons índices 

em indicadores elaborados pelo Forproex. 

 

Palavras-chave: Ensino Superior 1. Avaliação Educacional 2. Extensão Universitária 3. 



 

 

ABSTRACT 

 

The Extension Projects Support Program (Papex) was created by the Office of Extension of 

the Federal Institute of Education, Science and Technology of Ceará (IFCE) with the objective 

of strengthening extension in the major thematic areas, defined according to the National 

Policy of Extension (PNE) 2011-2020. Thus, it is expected that Papex will be promoting the 

development of projects that contribute to the extension of the project to obtain good results 

when evaluated under the areas defined in the PNE: management; academic plan; university-

to-society relationship and academic production. Therefore, this study aimed to evaluate the 

results of the (Papex), using indicators elaborated by the Forum of Pro-Rectors of Extension 

of the Brazilian Public Universities (Forproex). To reach the objective, a qualitative-

quantitative research was used, using a descriptive study, having the primary data collected 

through a questionnaire, and the secondary data through documentary research. The results 

were evaluated through a comparison between the data obtained and the indicators of the 

Brazilian Indicators of University Extension (IBEU), comparative study, with the inclusion of 

tables and graphs. Thus, 55 coordinators of Papex projects from all its 5 editions, all of them 

teachers or administrative staff of the IFCE participated in the study, a large majority, 89.1%, 

of the teachers' class. Therefore, in the scope of the management, it is necessary to rethink the 

allocation of resources and the monitoring of the projects. Within the scope of the academic 

plan, it was verified that Papex is providing a strong approximation between the extension of 

teaching and research. In the relation between university and society, the priority attention to 

the public in situations of vulnerability stands out. In relation to academic production, it is 

noticed the need for greater elaboration of audio-visual products and artistic materials. It is 

concluded, therefore, that Papex is reaching its goal of strengthening the extension in the 

IFCE, reaching good indexes in indicators elaborated by Forproex. 

 

Keywords: Higher education 1. Educational Evaluation 2. University Extension 3. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse em pesquisar sobre a extensão universitária (a partir daqui apenas 

extensão), teve origem no desenvolvimento das funções do autor deste trabalho na Pró-reitoria 

de extensão (Proext) do Instituto Federal de Educação do Ceará (IFCE). Constantemente, 

surgiam situações que revelavam o não conhecimento adequado de parte dos integrantes da 

comunidade acadêmica do IFCE a respeito da definição e delimitação dos objetivos da 

extensão. 

Inclusive o próprio autor reconhece que, quando estudante de graduação, não teve 

a oportunidade de vivenciar a extensão da maneira que deveria, devido ao pouco contato que 

teve com atividades que se definissem como extensão. Dessa forma, foi sendo consolidada 

sua percepção de que a extensão, a despeito de compor o tripé de sustentação do ensino 

superior, carecia de maior divulgação e engajamento da comunidade acadêmica. 

Com relação à posição da extensão nas instituições de ensino, veja-se o que diz 

Monteiro e Sacramento (2011, p. 02):  

 

Como espaço privilegiado de formação, as atividades de ensino e todas as ações a 

elas relacionadas assumem posição de destaque na universidade. Da mesma forma, 

se destacam as atividades de pesquisa, vinculadas ao papel de produção do 

conhecimento. A supremacia do ensino e da pesquisa com relação à extensão se 

evidencia no aporte de recursos, refletido, por exemplo, no número de bolsas 

alocado em cada um dos eixos, e no apoio dado pelos órgãos de fomento vinculados 

aos ministérios da Educação e de Ciência e Tecnologia, assim como nos processos 

avaliativos do desempenho docente, que privilegiam as atividades de pesquisa em 

detrimento das atividades de extensão. 
 

Sobre a importância de realizar-se trabalhos que abordem a extensão, Deus e 

Henriques (2017) dizem que a despeito de todo material já produzido sobre extensão, ainda há 

a necessidade de maiores debates, definições e contextualizações do que seja a extensão e de 

suas potencialidades, no sentido de se estabelecê-la como um real política para a educação no 

que concerne ao incentivo e  investimento para sua consecução. 

O autor, junto à equipe da Proext/IFCE, tem participado do desenvolvimento de 

muitas ações que objetivam divulgar e institucionalizar a extensão. Umas das maiores, dentre 

essas, tornou-se, portanto, tema deste trabalho: o Programa de Apoio a Projetos de Extensão 

do IFCE (Papex). 

O Papex, seja por seus números ou pela qualidade dos projetos desenvolvidos, é a 

maior ação de extensão desenvolvida pelo IFCE atualmente. O Programa encontra-se em sua 

quinta edição, contando com um envolvimento cada vez maior da comunidade acadêmica, 
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conforme os números relativos à execução do Programa, presentes no Sistema de 

Acompanhamento das Ações de Extensão do IFCE (Sigproext). 

1.788.000 reais é o recurso financeiro total destinado ao Papex desde seu 

lançamento, ou seja, do ano de 2014 a 2018. Essa quantia foi responsável pelo 

desenvolvimento de 175 projetos, desenvolvidos em 20 campi do IFCE espalhados por todo o 

Estado do Ceará.  

Verificar a qualidade e o alcance desses 175 projetos de extensão financiados pelo 

Papex é de fundamental importância para o processo de melhoramento do Programa a fim de 

que se possa garantir maior eficácia na utilização dos recursos destinados à extensão no IFCE. 

E se ainda levar-se em conta os números de atendimento ao público externo, 

pode-se imaginar também que ele esteja sendo bastante reconhecido por uma parte 

significativa das comunidades do entorno dos campi que têm realizado projetos com seu 

financiamento. 

Dessa forma, tem-se como questão norteadora saber o quanto a execução dos 

projetos financiados pelo Papex tem contribuído para o crescimento da extensão no IFCE, e se 

essa contribuição está em acordo com os moldes pensados pelas instâncias administrativas 

nacionais de educação, permitindo a adoção de estratégias de melhoria e redirecionamento e 

contribuindo com o aumento da qualidade da extensão realizada pela IES. 

O objetivo geral desta pesquisa é, portanto, avaliar os resultados do Programa de 

Apoio a Projetos de Extensão do Instituto Federal de Educação do Ceará (Papex) empregando 

indicadores elaborados pelo Fórum de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras (Forproex). 

Os objetivos específicos são, em ordem de execução: analisar os indicadores de 

extensão elaborados pela pesquisa “Indicadores Brasileiros de Extensão (IBEU)”, realizada 

pelo Forproex; em seguida: compilar e analisar dados extraídos do Sistema de Gerenciamento 

da Pró- Reitoria de Extensão (Sigproext) sobre a execução do Papex; e finalmente: coletar 

dados por meio de questionário aos coordenadores dos projetos financiados pelo Papex, com 

perguntas elaboradas a partir dos indicadores apontados na pesquisa IBEU. 

Dessa forma, o presente estudo pretende lançar luzes sobre a extensão praticada 

no IFCE, propondo-se a realizar uma avaliação diagnóstica do Programa de Apoio a Projetos 

de Extensão – Papex, realizado pela Pró-reitoria de Extensão do IFCE, através de pesquisa 

documental, inicialmente e, posteriormente, dando voz aos coordenadores de projetos já 

desenvolvidos. 
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No próximo capítulo, intitulado “A extensão no IFCE”, será feita uma revisão 

documental sobre a extensão. Ter-se-á a oportunidade de examinar o ponto de vista dos 

principais teóricos que pesquisaram sobre a extensão, confrontando algumas visões e tentando 

o máximo possível aproximar as definições aos objetivos específicos da atual pesquisa. Serão 

vistas também as principais legislações que tratam de regular o desenvolvimento da extensão 

atualmente desde as mais antigas às mais atuais. 

Ainda no mesmo capítulo, serão abordadas as especificidades dos Institutos 

Federais de Educação, para que se possa melhor compreender o escopo da pesquisa. 

Prosseguir-se-á conhecendo o IFCE e como a extensão tem se desenvolvido em suas 

dependências. Será mostrado o Sigproext e sua importância como fonte de dados secundários 

para o desenvolvimento da pesquisa. Também serão verificadas minuciosamente as 

características de funcionamento do Papex, seus resultados e expectativas. 

No terceiro capítulo, serão analisadas importantes contribuições que dizem 

respeito ao estudo da avaliação de programas educacionais, destacando a teoria de Ralph 

Tyler, que servirá como referência central para a análise do Papex neste trabalho.  

Serão vistos textos que atualizam acerca das últimas novidades no que diz respeito 

a avaliação das atividades de extensão, que culminará com a análise minuciosa de um 

relatório de pesquisa, publicado pelo Forproex, que teve como objetivo definir indicadores 

nacionais de avaliação da extensão. 

No quarto capítulo, explicar-se-á detalhadamente a metodologia da pesquisa. 

Serão apresentadas as técnicas que foram utilizadas na coleta dos dados primários. 

Detalhando, finalmente, como será feito o tratamento das informações recolhidas. 

O quinto capítulo tratará da análise dos resultados do questionário aplicado aos 

coordenadores dos projetos executados com recursos do Papex. Serão, então, confrontadas as 

informações obtidas por meio destes questionários com os dados secundários colhidos, com 

os objetivos do Programa, e, por fim, com o relatório da pesquisa IBEU/Forproex que 

estabeleceu indicadores nacionais para a avaliação da extensão. Entende-se, então, que será 

possível efetuar uma avaliação do Programa em estudo e constatar a importância do Papex 

para a institucionalização e melhoria da qualidade das ações de extensão desenvolvidas no 

IFCE. 

Portanto, na conclusão, será exposto a que resultado chegou a pesquisa com 

relação a nossa pergunta problema: estará o Papex atingindo o que foi definido em seu 

objetivo principal, explicitado nos editais de seleção dos projetos, que é o de aumentar a 

quantidade e a qualidade das ações extensionistas do IFCE? 
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Finalmente, espera-se com este estudo colaborar com a elevação da qualidade das 

ações de extensão desenvolvidas pelo Programa e pelo IFCE como um todo, a partir do 

momento que propiciará o contato com o relatório intitulado “Indicadores Brasileiros de 

Extensão Universitária”, elaborado pelo “Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre 

Indicadores de Avaliação da Extensão”, originado no Fórum de Pró-reitores de Extensão das 

Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras – Forproex, e que se dará a 

possibilidade de se adaptar as regras do Papex para o ótimo atendimento dos indicadores 

apresentados. 
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2 A EXTENSÃO NO IFCE 

 

Antes de se falar especificamente sobre as atividades de extensão desenvolvidas 

no IFCE, será feito um breve percurso sobre a extensão de uma maneira geral, sua história, 

seus significados, seus desafios, conquistas e expectativas. Em seguida, serão feitas, também, 

considerações sobre o IFCE, mais particularmente sobre sua história e os caminhos que o 

levaram ao desenvolvimento da extensão. Serão trazidas informações sobre o Sistema de 

Gerenciamento da Proext (Sigproext) mostrando sua fundamental importância para o 

funcionamento da gestão e para a transparência na disponibilização de informações aos 

órgãos de controle. Nesse ponto, aprofundar-se-á a pesquisa nos números consolidados do 

Papex, verificando-se dados que puderam ser extraídos do Sigproext. 

 

2.1 Extensão: origens, caminhos e expectativas 

 

Para que a universidade possa cumprir plenamente seu papel social, é preciso que 

ela esteja intimamente ligada às necessidades da sociedade como um todo, a fim de responder 

aos grandes desafios que se impõem às mais diversas áreas do conhecimento. 

Veja-se o que diz Serrano (2013, p. 01) sobre a história da extensão no Brasil: 

 

O conceito de Extensão universitária, ao longo da história das universidades 

brasileiras, principalmente das públicas, passou por várias matizes e diretrizes 

conceituais. Da Extensão cursos, à Extensão serviço, à Extensão assistencial, à 

Extensão “redentora da função social da Universidade”, à Extensão como mão dupla 

entre universidade e sociedade, à Extensão cidadã, podemos identificar uma 

ressignificação da Extensão nas relações internas com os outros fazeres acadêmicos, 

e na sua relação com a comunidade em que está inserida. 

 

É sob o ponto de vista dos fazeres acadêmicos, portanto, que se entende a 

extensão neste trabalho. Dessa forma, a extensão deva estar incluída no dia-a-dia da vida 

acadêmica e institucional de alunos, professores e técnicos, desempenhando seu papel de 

conferir sentido social e crítico ao processo de aprendizagem. 

Devido à dificuldade de compreensão do que seja a extensão, e da necessidade 

cada vez maior de aproximar a universidade da sociedade, todas as pesquisas que abordem 

este assunto se tornam extremamente urgentes e necessárias. 

Nogueira (2013) afirma que “as atividades de extensão, durante décadas, foram 

realizadas nas universidades de forma secundária, decorrentes do ensino e da pesquisa”. Ou 

seja, eram atividades que se desenvolviam para dar suporte ao aprendizado, sendo apenas 
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destinadas à fixação dos conteúdos trabalhados em sala de aula, ou então servindo de suporte 

a pesquisas que se originavam das atividades de ensino. 

Quando essa perspectiva é levada para a realidade específica dos Institutos 

Federais (IFs), ainda mais situações de desconhecimento acerca da extensão podem aparecer, 

dada a recente mudança de institucionalidade, que tornou os antigos centros federais de 

educação tecnológica (Cefet) em instituições plurimodais na oferta de ensino. É importante 

lembrar que a oferta de cursos dos IFs vai desde o nível básico até o nível de pós-graduação. 

Muitos docentes destas instituições, portanto, precisaram adaptar-se a esse amplo espectro, 

que tem como característica intrínseca a participação da extensão na completude de seus 

objetivos básicos. No próximo tópico, será tratado mais detalhadamente sobre os IFs e suas 

particularidades. 

A definição de extensão e, portanto, a definição de sua história, dependendo de 

que perspectiva se analisa, continua sendo um grande desafio. Como não faz parte do escopo 

principal do trabalho, ver-se-á brevemente algumas definições e fatos que contribuíram para 

sua constituição. 

Gadoti (2017, p.04) em seu artigo “Extensão Universitária: Para Quê?”, afirma: 

 

Ainda persiste uma enorme dispersão teórica sobre o conceito de Extensão 

Universitária. Por isso, aclarar o que entendemos por extensão, é fundamental para 

caminhar nesse território decisivo para a necessária reforma da universidade e para a 

radicalização da democracia. 

 

Portanto, não há pretensão em estabelecer uma definição única, mas compreender 

os fatores e contextos em que a universidade está inserida e as implicações impostas por essas 

condições. 

Historicamente, a extensão remonta à Idade Média e teria surgido, segundo 

Serrano (2013, p.13), a partir das relações da universidade com a igreja católica, quando esta 

se preocupava com a “formação do corpo eclesiástico do qual a Igreja necessitava”. 

Constatava-se, então, forte relação das universidades com as demandas impostas pela 

sociedade feudal e católica. 

Ainda segundo Serrano (2013, p. 14), é a Revolução Industrial que começa a 

demandar das universidades uma maior abertura às questões sociais: 

 

Uma nova concepção de educação, surgindo no século XIX, leva as universidades a 

se preocuparem com a prestação de serviços que deveriam oferecer às comunidades. 

Essa nova concepção apresentava a necessidade de uma educação continuada, que 

não terminasse na infância, mas seguisse por toda a vida. 
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Reforçando o que diz Serrano (2013), Carneiro (1985, p. 28) afirma, sobre a 

educação na Inglaterra do século XIX, que: 

 

(...) a extensão surge como subproduto da Revolução Industrial Inglesa, no século 

XIX, numa pedagogia para educação de adultos, no formato de cursos oferecidos 

fora do horário de trabalho (turno noturno), cujo tema estava estreitamente ligado à 

profissão. Na Inglaterra, a universidade cria um departamento com a denominação 

de extensão universitária para formação de adultos, que tratava a extensão como 

iniciativas culturais e educativas da universidade para atender adultos analfabetos. 

 

Mais à frente, surge uma nova concepção em terras americanas. Segundo Melo 

(2002, p. 08): 

 

Foi a partir das experiências americanas, sobretudo naquelas localizadas na zona 

rural, que surgiram duas novas visões diferenciadas daquelas existentes na Europa: 

uma visão denominada cooperativa ou rural e outra universitária em geral. Essas 

visões, contudo, estavam “marcadas” por um certo desejo de “ilustrar” as 

comunidades. A extensão nas universidades americanas caracterizou-se, desde seus 

primórdios, pela ideia de prestação de serviços. 

 

Constata-se que até hoje essa visão dupla acerca da extensão permanece. 

Enquanto uma visão tinha como objetivo levar o conhecimento, a ilustração à população que 

nunca teria acesso àquele conhecimento, a outra visão encarregava à extensão o papel de 

prestar serviços à sociedade. 

Gurgel (1986) contribui com relação a essa discussão em território americano, 

afirmando que a extensão se trata “de uma ação voltada para assistência da produção no meio 

rural, com programas de assistência técnica aos agricultores, economia doméstica e 

desenvolvimento de recursos humanos.” 

Com relação ao desenvolvimento da extensão nas universidades da América-

Latina, tem-se como marco principal o Manifesto de Córdoba, na Argentina, em 1918, que, 

segundo Serrano (2013, p15), aparece “como o marco de uma nova luta por uma reforma da 

Universidade Latino-Americana que a transformasse e a fizesse assumir seu compromisso 

social.” 

No Brasil, os primeiros registros oficiais sobre extensão são encontrados no 

Estatuto da Universidade Brasileira / Decreto-Lei no 19.851, de 1931 e na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional no 4.024, de 1961, centrados na modalidade de transmissão de 

conhecimentos e assistência. 
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No Brasil, no período de 1930 a 1970, por meio da extensão, eram oferecidos 

cursos técnicos de capacitação de mão de obra. 

No documento intitulado “Extensão Universitária: Organização e Sistematização”, 

elaborado pelo Forproex (2007), encontra-se um trecho que afirma que “Os discentes 

universitários foram os primeiros a difundirem a necessidade das práticas extensionistas, sob a 

visão redentora da função da Universidade, com um dos caminhos capazes de diminuir as 

desigualdades sociais.”  

Sousa (2010, p.23) também fala o seguinte sobre a participação dos estudantes: 

“Embora a extensão não fosse identificada com esta denominação, a forma como os 

estudantes entendiam o seu papel social levava-os a atuarem de forma direta nos principais 

problemas da sociedade.” 

Assim, fica marcado o período da extensão pensada como assistencialismo, cuja 

principal função era a de estender o conhecimento além dos muros da Universidade, 

intervindo de forma benéfica e idealista junto à sociedade. Em um momento posterior, a 

extensão inicia seu processo de institucionalização, através do estabelecimento de Programas 

governamentais que reforçavam a visão de Extensão como uma via de mão única. No 

documento intitulado Política Nacional de Extensão, (PNE), pode-se ver o seguinte: 

 

No âmbito da educação, houve três iniciativas importantes. As duas primeiras 

referem-se à criação, em 1966, do Centro Rural de Treinamento e Ação Comunitária 

(CRUTAC) e do Projeto Rondon. A despeito de sua subordinação à política de 

segurança nacional e de seu caráter cooptativo, esses dois projetos tiveram o mérito 

de propiciar ao universitário brasileiro experiências importantes junto às 

comunidades rurais, descortinando-lhe novos horizontes e possibilitando-lhe espaços 

para contribuir para a melhoria das condições de vida da população do meio rural. 

 

Após esse percurso histórico sobre as origens e a evolução da extensão no mundo 

e no Brasil, passa-se agora a uma análise mais atual e ao mesmo tempo conceitual da 

extensão, principalmente diante dos atuais desafios pelos quais passa as IES neste início do 

século XXI. 

Veja-se o que diz Freire (1979) com relação à vinculação da missão social da 

universidade ao seu comprometimento com a educação popular. Ele diz, portanto, que “aquele 

que é “enchido” por outro de conteúdos que a sua inteligência não percebe; de conteúdos que 

contradizem a forma própria de estar em seu mundo, sem que seja desafiado, não aprende.” 

Com isso, ele estabelece o conceito de que fazer extensão, como sugere a palavra, não 

significa pura e simplesmente transportar o conteúdo de dentro da universidade para fora. 

Freire (1979) sugere a utilização da palavra “comunicação” para ressaltar o diálogo necessário 
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para que o conhecimento seja realmente consolidado para quem aprende. É preciso que a 

universidade compreenda e faça uso da palavra do outro. Esse outro que muitas vezes se 

encontra distante do “falar da academia”. 

Dessa forma, fica claro o uso do termo comunicação entendida como troca de 

informações, como diálogo. A velha concepção de aproximar a academia dos desvalidos do 

conhecimento, deixando-os contemplar um pouco do castelo de vidro da Universidade, não 

encontrava mais eco nos estudos de Freire (1979). 

Verifica-se que a prática da extensão necessita ser dialógica, principalmente 

visando aproximar a academia da sociedade, de forma que possibilite uma real troca de 

saberes e práticas. A Sociedade deixa de ser vista unicamente como um membro passivo que 

apenas recebe o conhecimento erudito ou que apenas beneficia-se de prestação de contas que, 

na maioria das vezes, está mais a serviço do aprendizado do aluno do que realmente em 

benefício da comunidade externa.   

As concepções de Freire (1979) e Gadotti (2017), caminham em paralelo às 

questões da educação popular. Dessa forma, é comum encontrar-se em seus textos referências 

à extensão como o canal de troca de saberes entre a universidade e a sociedade que mais 

precisa da atenção do poder público. 

No artigo intitulado: “A construção da extensão universitária no brasil: trajetória e 

desafios”, Forproex (2013) reforça a ideia de Freire (1979) ao afirmar que “O termo extensão 

reforça a ideia de um conhecimento que é produzido na universidade e é “estendido” ao mais 

necessitados, aos carentes de conhecimento ou proteção social.” A autora continua afirmando 

que as universidades são instituições que nascem de um contexto histórico em que fica claro 

no seu projeto político pedagógico. Dessa forma, a relação com a sociedade deve ser 

constante e próxima, a fim de manter bem definidos os objetivos institucionais. 

Ou seja, a extensão levanta questionamentos inclusive em torno do próprio 

vocábulo que a denomina. Mas sem querer entrar no mérito da questão, por desviar-se um 

pouco do foco trabalho, há de se concordar que o termo remete à noção de ampliação, de 

deslocamento de algo que já está pronto, afastando-se da ideia de uma prática, um 

conhecimento que ainda está em construção. 

Forproex (2013), na apresentação do livro “Avaliação da extensão universitária:  

práticas e discussões da comissão permanente de avaliação da extensão”, afirma que, sem 

praticar a extensão, isolada em seus muros, a universidade perde o rumo. Para a sua efetiva 

institucionalização, é necessário que se documente tudo o que é realizado de atividades 

extensionistas. É necessário, portanto, que as atividades de extensão possuam o devido 
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planejamento, metodologia e avaliação bem definidas. Continua ainda afirmando que 

extensão só é transformadora quando está articulada ao ensino, e possibilita a revisão dos 

currículos, ou articulada à pesquisa, pois possibilita novos olhares sobre problemas realmente 

relevantes da sociedade atual em que está inserida. É preciso rever o caráter assistencialista da 

extensão, pois a extensão precisa ser encarada como formação acadêmica que propicia, acima 

de tudo, a melhoria da própria universidade. Então não se estará fazendo caridade para a 

sociedade, mas provendo a universidade das informações necessárias à sua constante 

transformação e atualização social. 

Forproex (2013) afirma que uma das principais funções da universidade é 

procurar soluções para os problemas da sociedade, sejam eles de ordem econômica, 

tecnológica ou de qualquer outra natureza e, falando sobre a realização do Programa de Apoio 

a Projetos de Extensão (Proext) organizado e executado pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC), o considera, portanto,  uma das maiores conquistas no caminho do 

fortalecimento da política nacional de extensão brasileira. 

A definição de extensão dada pelo Forproex também deve ser considerada, pois a 

grande maioria dos estudos acerca da extensão no Brasil utiliza-se de dados deste referido 

Fórum como referencial teórico e legal. Os documentos criados por esta entidade possuem, 

para os estudos sobre extensão no Brasil, um valor reconhecidamente alto. Dessa forma, 

segundo o Forproex (2012), deve-se considerar a extensão “um processo interdisciplinar, 

educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre a 

universidade e outros setores da sociedade” 

A palavra interação, utilizada pelo Forproex revela a real intenção da extensão: 

interagir, comunicar, não apenas transmitir um saber ou promover um serviço. É necessário 

que a sociedade também seja fonte real de demanda para a atualização dos conteúdos e 

pesquisas realizadas pela academia. 

Como diz no Forproex (2013, p.53): 

 

A área de extensão vai ter no futuro próximo um significado muito especial. No 

momento em que o capitalismo global pretende funcionalizar a universidade e, de 

facto, transformá-la numa vasta agência de extensão ao seu serviço, a reforma da 

universidade deve conferir uma nova centralidade às actividades de extensão (com 

implicações no curriculum e nas carreiras dos docentes) e concebê-las de modo 

alternativo ao capitalismo global, atribuindo às universidades uma participação 

activa na construção da coesão social, no aprofundamento da democracia, na luta 

contra a exclusão social e a degradação ambiental, na defesa da diversidade cultural. 
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Conforme diz Deus e Henriques (2017), é preciso deixar claro que fazer extensão 

não pode ser confundida com intervenção, jamais. Pois extensão é compartilhar, acolher e 

recolher saberes e intervenção, ao contrário, é explorar, intervir e impor. 

E, principalmente, no atual contexto político e social, de muitas turbulências e de 

ataques ao ensino superior público e gratuito, cabe à extensão o papel de manter acesa a 

chama da função social do ensino superior, como instituição capaz de mobilizar a sociedade 

na luta pela conquista e garantia da democracia e da justiça. 

Imbuídos desse espírito de função social da universidade proposto por Santos, é 

que se compreende a importância das atividades de extensão. E por tratar-se de uma atividade 

fundamental na universidade, é necessário também submetê-la a procedimentos avaliativos 

que se façam adequados ao tipo de atividade desenvolvido. 

Considerada como essencial para a formação dos alunos em nível superior, a 

extensão, que cada vez mais se institucionaliza nas IES do país, não pode continuar 

prescindindo de processos avaliativos que promovam a sua melhoria contínua e revelem de 

maneira clara os seus resultados. 

Dessa forma, no 3º capítulo deste trabalho, segue uma análise sobre os processos 

avaliativos diretamente ligados às atividades de extensão. No próximo tópico, falar-se-á mais 

detalhadamente sobre o locus da pesquisa. 

 

2.2 A Presença da Extensão na Atual Regulamentação Educacional Brasileira 

 

A importância do desenvolvimento pleno das atividades de extensão, em nosso 

país, fica claramente evidenciada quando se revisa as mais importantes legislações 

educacionais. Ver-se-á as principais delas, agora, em ordem de abrangência. 

Começando pela Constituição da República Federativa do Brasil (Brasil, 1988) 

em seu art.207, quando estabelece o princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, que diz: “As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e 

de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão.” 

Vê-se aí a instituição da famosa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão. Segundo esse princípio, o ensino universitário apenas se completa quando suas 

atividades abrangem essas três dimensões. 
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Sobre a consideração da extensão como elemento fundamental do conhecimento 

acadêmico, e o surgimento do que Santos (2004, p. 29) convencionou chamar de 

conhecimento pluriversitário, ele diz: 

 

Como essa aplicação ocorre extramuros, a iniciativa da formulação dos problemas 

que se pretende resolver e a determinação dos critérios da relevância destes é o 

resultado de uma partilha entre pesquisadores e utilizadores. É um conhecimento 

transdisciplinar que, pela sua própria contextualização, obriga a um diálogo ou 

confronto com outros tipos de conhecimento, o que o torna internamente mais 

heterogéneo e mais adequado a ser produzido em sistemas abertos menos perenes e 

de organização menos rígida e hierárquica. 

 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), inciso VIII do artigo 

43, a extensão é definida como uma das finalidades da educação superior, que deve 

“promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e 

benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 

instituição.”  

Na LDB, também é possível constatar a preocupação em aproximar a sociedade 

da universidade como forma de legitimar a existência desta última. Essa relação entre 

extensão e sociedade é o grande diferencial que torna a extensão essencial para manter sempre 

renovado e atualizado tanto os currículos quanto as pesquisas, a fim de que a universidade não 

se distancie tanto dos problemas da vida real. 

Ainda na LDB, no inciso IX, é dito que a instituição de ensino superior deve atuar 

no “desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares.”  

Outro artigo da LDB que também se refere à extensão é o 44º, em seu inciso IV, 

referindo-se aos cursos e programas a serem desenvolvidos, que também devem ser “de 

extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas 

instituições de ensino.” Por último, no parágrafo 2º, do artigo 57, ainda na lei de 1996, são 

feitas referências às bolsas de estudo que poderão ser concedidas à pesquisa e à extensão. 

No Plano Nacional de Educação (PNE), criado no ano de 2014 e com duração de 

10 anos, a tríade ensino, pesquisa e extensão também está presente, principalmente na 

estratégia 11 da meta 9, referindo-se às “tecnologias assistivas que favoreçam a efetiva 

inclusão social e produtiva dessa população.”; e na 7 ª estratégia da meta 12, comprometendo 

as IES a “assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos 

para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, 

prioritariamente, para áreas de grande pertinência social;” Verifica-se, também no PNE, a 

obrigatoriedade da extensão alcançar o currículo, prevendo que uma parte da carga horária 
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dos cursos destinem-se à extensão. É bastante pertinente e contextualmente importante essa 

preocupação apresentada, pois é extremamente necessário que a extensão mantenha como seu 

foco principal o trabalho voltado para as “áreas de grande pertinência social e emancipatória”, 

garantido sempre um olhar de viés mais social nas atividades de extensão. 

Com relação à avaliação realizada pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes), veja-se o que Tenório e Andrade (2009, p.46) dizem sobre a sua 

relação com a extensão: 

 

Ainda como procedimento do Sinaes, no âmbito da Avaliação Institucional para 

recredenciamento das ies em todo país, regidas pelo sistema federal de ensino, em 

30 de janeiro de 2006 é aprovado, através da Portaria nº 300, o Instrumento de 

Avaliação Externa, visando subsidiar o trabalho das Comissões de Avaliação 

designadas pelo inep, sob a orientação da conaes. Essa Portaria é revogada em 17 de 

outubro de 2008 pela Portaria nº 1.264, que aprova um novo instrumento, que 

passará a orientar a avaliação das Instituições de Ensino Superior, pautando-se em 

dez dimensões e seus respectivos pesos (Quadro 1):Dimensão 2): Perspectiva 

científica e pedagógica formadora: políticas, normas e estímulos para o ensino, a 

pesquisa e a extensão. 

 

A Conaes, referida na citação anterior, é a Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior. Como se vê, portanto, a extensão é descrita como umas das dimensões 

institucionais a ser obrigatoriamente avaliada. Essa menção se torna especialmente importante 

para o trabalho, visto ter-se como objetivo central a questão da avaliação dos resultados de um 

programa de extensão, o Papex, no caso, atualmente desenvolvido pelo IFCE. 

Na Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, verifica-se farta menção ao atendimento das demandas sociais, culturais 

e produtivas das comunidades de seu entorno. E em seu inciso VIII, do artigo 6º, destaca-se a 

finalidade dos IFs em “desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 

tecnológica.” 

Também no artigo 7º da mesma Lei, encontra-se presente a finalidade da oferta de 

cursos de formação inicial e continuada, e a importância do desenvolvimento de pesquisas 

aplicadas que promovam “a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização 

de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e 

tecnológica.” Como se vê, está na gênese dos Institutos Federais a sua proximidade com a 

comunidade e os arranjos produtivos locais, destacando um caráter mais pragmático, aliado à 

intervenção social por essas instituições. 
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No decreto nº 7.233, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre procedimentos 

orçamentários e financeiros relacionados à autonomia universitária, em seu Art.º 4, que trata 

da “elaboração das propostas orçamentárias anuais das universidades federais, o Ministério da 

Educação deverá observar matriz de distribuição, para a alocação de recursos destinados a 

despesas classificadas como Outras Despesas Correntes e de Capital”, diz, portanto, no inciso 

VIII, que se deve levar em conta os seguintes critérios com relação a extensão:  “a existência 

de programas institucionalizados de extensão, com indicadores de monitoramento;” 

Na Portaria de nº 17, de 11 de maio de 2016, da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC), que visa “estabelecer diretrizes gerais para a 

regulamentação das atividades docentes, no âmbito da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica”, encontra-se, no Art. 3º, a seguinte redação: “São 

consideradas atividades docentes aquelas relativas ao Ensino, à Pesquisa Aplicada, à Extensão 

e as de Gestão e Representação Institucional”. Mais à frente, no Art. 6º, especifica-se as 

atividades de extensão da seguinte forma: 

 

As atividades de Extensão são aquelas relacionadas à transferência mútua de 

conhecimento produzido, desenvolvido ou instalado no âmbito da instituição e 

estendido a comunidade externa.  

Parágrafo único. As atividades de Extensão devem envolver docentes, técnico-

administrativos e discentes, por meio de projetos ou programas, prestação de 

serviços, assessorias, consultorias ou cursos, com ênfase no desenvolvimento 

regional, observando-se aspectos técnicos, culturais, artísticos, políticos, sociais, 

ambientais e econômicos 

 

A portaria finaliza às menções à extensão no Art.7º, tratando de questões como: o 

tipo de atividade a ser desenvolvido, que no caso são os projetos; a necessidade de utilização 

de sistema para registro das ações; as informações mínimas a constarem nesses projetos e a 

importância da realização de seminários para divulgação dos resultados dos projetos. 

A Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, “estabelece as Diretrizes para a 

Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 

13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024”. Esta resolução, 

foi publicada foi publicada no Diário Oficial da União no dia 19 de dezembro de 2018, na 

edição 243, seção 1, Página 49. Segundo seu Art. 1º: 

 

Ficam instituídas, por meio da presente Resolução, as Diretrizes para a Extensão na 

Educação Superior Brasileira, que define os princípios, os fundamentos e os 

procedimentos que devem ser observados no planejamento, nas políticas, na gestão e 

na avaliação das instituições de educação superior de todos os sistemas de ensino do 

país. 
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Essa resolução traz também a exigência da curricularização, onde diz que se deve 

compor o currículo com no mínimo 10% de atividades de extensão. Destaca também o 

registro e controle das ações de extensão que devem ser efetuados de forma sistemática. E 

finaliza estipulando o prazo de 3 anos para que as IES implantem todas as diretrizes. 

Nas legislações do IFCE, verifica-se a presença da extensão na Resolução N° 014, 

de 02 de março de 2012, que estabelece a missão do Instituto: “Tornar-se padrão de 

excelência no ensino, pesquisa e extensão na área de Ciência e Tecnologia.” Também se 

encontra presente no Projeto Político Institucional, (PPI), da seguinte forma: “Como já 

mencionado, o ensino se dá aliado à pesquisa, à inovação e à extensão, formando os pilares 

acadêmicos da Instituição.” No texto de apresentação do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) também consta referência à extensão da seguinte forma: “O PDI/IFCE, 

como instrumento de planejamento estratégico, traz no seu bojo as prioridades do Instituto 

Federal do Ceará para os eixos do ensino, extensão, pesquisa e gestão.” 

Sob gestão da atual Pró-reitora de Extensão do IFCE, Zandra Dumaresq, foi 

lançado o Manual da Extensão. Neste manual, Dumaresq afirma, na introdução, que seu 

objetivo principal é “sistematizar as ações de extensão da nossa instituição e permitir que se 

tenha uma melhor compreensão dessas práticas.” 

A partir da análise do que diz Dumaresq, é possível verificar a preocupação em 

tornar a extensão mais sistemática, assim como o são o ensino e a pesquisa, e, principalmente, 

fazer com que a comunidade acadêmica possa aumentar seu nível de conhecimento acerca 

dessas atividades. 

 

2.3 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

 

Para melhor compreensão de como se desenvolvem as atividades de extensão no 

IFCE, é importante fazer-se um breve histórico sobre os Institutos Federais, como se 

constituíram, especificamente o IFCE.  

Será visto, então, como a extensão está institucionalizada em no lócus de 

pesquisa, para que se compreenda melhor seus mecanismos administrativos e legais.  Segundo 

Vianna (2005, p96): 

 

A estrutura organizacional da escola e os aspectos ligados à sua gestão devem 

constituir objeto de análise. Ainda que a escola pertença a uma rede pública, sujeita 
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a uma legislação comum e subordinada a um poder central, existem diferentes tipos 

de escola, com uma problemática especial e diversidade de gestão administrativa. 

 

É importante destacar-se que os IFs, de acordo com sua lei de criação, a Lei 

11.892 (Brasil 2018), em seu artigo 9º, dispõem de “(...)estrutura multicampi, com proposta 

orçamentária anual identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz respeito a 

pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores.” Portanto, sua organização e divisão dos 

recursos orçamentários depende de cada administração específica. 

No âmbito dos IFs, as ações de Extensão têm sido uma marca de toda a sua 

trajetória histórica, ao contrário do que muitos imaginam. As Escolas de Aprendizes Artífices, 

criadas em 1909, deram origem aos Institutos, e tinham em seu bojo a extensão, pois 

direcionavam seu atendimento aos “desvalidos da sorte”, prestando diversos serviços à 

comunidade. 

Claro, essa ideia de extensão ainda era muito rudimentar e advindas das ideias de 

extensão que eram praticadas na América do Norte, mas ainda assim presencia-se uma 

atenção menos academicista do que as universidades quando de sua criação ainda como 

escola de aprendizes artífices. 

Os IFs tiveram, no bojo de suas ideias de criação, um olhar voltado para a 

sociedade e à articulação com os arranjos produtivos locais, visando promover o 

desenvolvimento tecnológico, social e cultural das comunidades circunvizinhas. Veja-se o 

seguinte trecho da lei 11.892 de 29 (Brasil, 2008), no seu artigo 7º, quando preceitua que os 

IFs devem “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...” 

A mesma lei, além de destacar o papel e relevância da extensão nos IFs, reafirma 

o preceito constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, quando esta 

atua como elemento articulador, estabelecendo mecanismos que inter-relacionam o saber 

acadêmico e o saber popular, intensificando o diálogo permanente e contínuo entre o instituto 

e a sociedade. 

No Documento de Extensão Tecnológica, Forproex (2012, p.12), considera: 

 

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 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. 
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Vista, portanto, como ponte entre os anseios da sociedade e os estudos e pesquisas 

tecnológicas desenvolvidos nas instituições de ensino, a Extensão é capaz de manter a 

educação ligada aos seus objetivos essenciais, que são a transformação social e a diminuição 

da desigualdade, contribuindo com seu papel junto à sociedade. 

Nessa perspectiva, pode contribuir efetivamente com a promoção da justiça social, 

da equidade, do desenvolvimento sustentável, da busca de soluções técnicas e da geração de 

novas tecnologias, da socialização da cultura e do conhecimento técnico-científico. 

As ações extensionistas funcionam como um mecanismo articulador que 

possibilita a troca dialógica entre teoria e prática, promovendo ao discente envolvido nessas 

ações o desenvolvimento de uma formação integral e cidadã, norteando seu êxito profissional 

e seu papel social. 

Os Institutos Federais, com seus dez anos de existência, encontram-se ainda em 

fase de consolidação de seus processos políticos, precisando definir com clareza sua política 

interna de Extensão e seu alinhamento aos documentos oficiais emitidos pelos órgãos de 

regulação da educação no País. 

Na Lei 11.892 (Brasil, 2008), ficou estabelecido o desafio de transformar a 

educação profissional em uma Rede Federal capaz de promover o ensino de qualidade, a 

pesquisa aplicada e a Extensão que, juntas, possibilitem o desenvolvimento científico e 

técnico. Nasce uma nova instituição de educação que tem como uma das principais 

características a reunião de diversos níveis de ensino, dentre eles o nível superior. Dessa 

forma, a tríade essencial básica ensino-pesquisa-extensão passa a constituir a base da 

formação acadêmica dos novos institutos. 

Avaliou-se, portanto, necessária, a construção e sistematização das atividades 

extensionistas. A partir da formalização dessas atividades, institucionalizou-se o que já vinha 

sendo praticado em termos de conteúdo e de destaque na vida das comunidades e instituições 

de seu entorno. 

Dessa forma, vê-se que os IFs possuem, no processo de criação e consolidação de 

seus marcos regulatórios, referências devidamente plantadas quanto às atividades 

extensionistas. 

Em outro trecho do Forproex (2012), fica reforçada essa ideia quando diz que “A 

Rede Federal se depara com demandas sociais que impõem um diálogo permanente com a 

comunidade, envolvendo ações para a democratização do ensino, o desenvolvimento social e 

tecnológico e a melhoria da qualidade de vida da população.” 

Conforme o Forproex (2007): 
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Para a institucionalização da Extensão Universitária é essencial uma política de 

Extensão – que inclua conceito, diretrizes, finalidades ou funções – seja definida em 

instâncias institucionais de deliberação superior das IPES (Conselho Universitário, 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ou equivalentes) e normalizada em 

instrumentos legais (Estatuto, Regimento Geral, Plano de Desenvolvimento 

Institucional, Resoluções, Portarias, Editais, entre outros). 
 

O IFCE possui um longo histórico de serviços prestados à sociedade, tendo 

iniciado sua trajetória, no caso do Instituto Federal do Ceará, no ano de 1909, quando ainda 

era chamado de Escola de Aprendizes Artífices. Essas informações foram colhidas do Plano 

de Desenvolvimento Institucional do IFCE. 

No ano de 1941, passa-se a chamar Escola Industrial do Ceará, e passa a ter como 

objetivo principal atender a incipiente indústria cearense que começava a surgir no Estado. 

Em 1968, uma nova institucionalidade surge, tornando-o uma autarquia federal, 

quando recebe a denominação de Escola Técnica Federal do Ceará. Consolida-se, então, a 

imagem da escola especializada em oferta educacional de Ensino Médio profissionalizante de 

qualidade. 

Mais uma transformação ainda aconteceria no ano de 1994. Essa transformação 

torna- se importante para o presente trabalho, pois é a partir de então que surge a tríplice 

divisão dos objetivos institucionais em ofertar ensino, pesquisa e extensão. Nesse período, seu 

nome vira Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFETCE, e alguns anos depois, 

precisamente em 2004, está apto à oferta de graduação e pós-graduação lato sensu e stricto 

sensu. 

Segundo consta no PDI 2014-2018: 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008 cria 38 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com 312 campi espalhados 

por todo o país, cada um deles constituindo-se uma autarquia educacional vinculada 

ao Ministério da Educação e supervisionada pela Secretaria de Educação Média e 

Tecnológica, todos dotados de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 

didática, pedagógica e disciplinar. 

 

Nessa nova institucionalidade, questões como pesquisa e Extensão incorporaram 

novos entendimentos sobre sua participação na formação acadêmica dos alunos. Era urgente, 

então, a formalização e sistematização das atividades extensionistas, solidificando sua 

institucionalização. 
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Com relação a atual estrutura do IFCE e para que seja possível compreendê-la 

melhor, será feita agora uma descrição da estrutura orgânica da instituição. Anexo segue o 

organograma atual do IFCE, para que a descrição possa ser melhor visualizada. (ANEXO A) 

No topo da divisão, como instâncias máximas de decisão, estão o Colégio de 

Dirigentes – (Coldir), o Conselho Superior – (Consup) e o Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão – (CEPE). Vale ressaltar que essas três instâncias se encontram situadas na mesma 

hierarquia decisória. 

Logo abaixo, vem a Auditoria Interna, responsável por auditar a instituição como 

um todo e suprir com informações o Reitor, que vem logo abaixo, para auxiliar nas suas mais 

diversas tomadas de decisão. 

Imediatamente abaixo da figura do Reitor estão as Pró-reitorias, as Diretorias 

Sistêmicas, a Procuradoria Federal, os órgãos de apoio à Reitoria: Chefia de Gabinete da 

Reitoria e os campi. Encerra-se a descrição, por se considerar informação suficiente, já que o 

objeto da pesquisa se encontra ligado à Pró-reitoria de Extensão. 

Com relação aos instrumentos de gestão e controle que são atualmente utilizados 

para estabelecer os objetivos estratégicos de todas as unidades gestoras, o IFCE dispõe, 

atualmente, de três mecanismos, que são: o Projeto Político Pedagógico Institucional 2018-

2023 (PPI), o Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018 – (PDI) e o Plano Anual de 

Ações. 

O PPI é um documento voltado a apresentar e nortear a oferta de atividades 

educacionais por meio da explicitação de suas políticas pedagógicas, com fito no 

cumprimento de sua função social. Nele são estabelecidos os parâmetros necessários para a 

coerente e eficiente condução das ações nos âmbitos pedagógico e político-institucional, 

servindo como norteador do planejamento estratégico da Instituição, ao mesmo tempo em que 

nele são retratados sua identidade, sua história, o conjunto de seus currículos, seus métodos, o 

perfil de seus atores e sua forma de idealizar e materializar a educação. 

O PDI é um instrumento de gestão que “aponta as diretrizes a serem seguidas 

rumo ao cumprimento da missão e ao alcance da visão da instituição.” Dessa forma, é o 

documento principal de regulamento das ações estratégicas que serão implementadas pelo 

IFCE, tendo como focos principais as áreas de ensino, pesquisa e extensão. Encontra-se 

subdivido em quatro perspectivas básicas: Aluno, Processos Internos, Aprendizagem e 

Crescimento e Responsabilidade Orçamentária e Financeira. 

O terceiro documento criado para se atingir com eficácia e eficiência os objetivos 

principais do PDI, e a este subordinado, é o PAA. Constitui-se documento que registra o 
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planejamento de quais ações estratégicas serão efetivadas. Funciona como um mapa que 

norteia o trabalho anual e dirige o foco das unidades operacionais, como a extensão, por 

exemplo, para o cumprimento das metas estabelecidas. O PAA define as “[..] ações 

estratégicas para 2016 com base nas metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional e segundo as políticas institucionais voltadas para o ensino, pesquisa, extensão e 

gestão.” 

Portanto, no que diz respeito a planejamento, o IFCE dispõe desses três 

instrumentos verificados anteriormente: PPI, PDI e PAA. Agora serão verificadas quais as 

estratégias extensionistas foram encontradas nos referidos documentos para que se possa ter 

uma melhor dimensão de como se entende e se pratica a extensão no IFCE. 

No PPI, encontram-se os princípios da extensão resumidos da seguinte forma: 

 

A Pró-Reitoria de Extensão (ProExt) fomenta ações que possibilitam promover a 

integração do conhecimento acadêmico, artístico e cultural, colaborando para a 

formação humanística de estudantes, por meio de ações de extensão, que consistem 

de programas, projetos, eventos e cursos de formação inicial e continuada, 

desenvolvidos de forma conjunta com extensionistas, servidores do IFCE, 

respeitando-se os anseios da comunidade e da cultura local. 

 

O PDI (2014-2018, p.29) segue basicamente, no que diz respeito à extensão, o que 

consta na Lei nº 11.892/2008, mais precisamente no inciso IV, de seu artigo 7º:  

 

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. 

 

No PAA (2016), as ações que mais ganham destaque dizem respeito à oferta de: 

cursos de extensão e prestação de serviços à comunidade; à inclusão social, tecnológica e 

produtiva e, finalmente, ao empreendedorismo e às parcerias com setores produtivos locais. 

Considera-se importante também definir o que são consideradas “ações de 

extensão” segundo a Proext/IFCE. Definir essas ações tem sido um dos maiores desafios para 

a gestão da extensão nas IES. Muitos servidores, professores e técnicos, consideram que 

qualquer atividade que não seja ensino ou pesquisa trata-se de extensão. Procurando uma 

definição para o que são consideradas ações em uma organização, veja-se o que diz Luz 

(2014, p. 41) sobre essa questão: “As organizações desenvolvem uma série de atividades que 

irão formar o produto final da instituição. Atividades é uma combinação de pessoas, 

tecnologias, matérias-primas, métodos e meios que produzem determinado produto ou 
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serviço”. Ou seja, as ações são essencialmente o produto final que um determinado setor de 

uma organização pretende alcançar. Como visto, nesse caso, trata-se de ações especificamente 

de caráter extensionista. 

Dessa forma, é mister definir como a organização em questão tem tentado resolver 

esse dilema. Recentemente, a Proext criou o Manual da Extensão (2016, p. 42 – publicação 

online) do IFCE, onde são claramente definidas as ações de extensão como ações que: 

 

[...] deverão ser desenvolvidas tendo como principal público-alvo a comunidade 

externa ao campus, o que não impede a participação da comunidade acadêmica. 

Todas as ações devem ser baseadas nas necessidades da sociedade, de acordo com os 

interesses e expertises dos diversos campi do IFCE. Percebe-se que um dos 

principais focos dessa definição repousa sobre o fato das atividades necessariamente 

englobarem um público externo à instituição. 
 

Atualmente, a extensão no IFCE é gerida pela Proext, como já foi dito 

anteriormente. A Proext tem na Pró-reitora de Extensão o a chefia máxima. Encontra-se 

dividida em dois departamentos: Departamento de Extensão Acadêmica (DEA) e 

Departamento de Extensão Social e Cultural (DESC). Por sua vez, o DEA divide-se em 3 

coordenações: de empreendedorismo e incubadoras; de Estágios e Acompanhamento de 

Egressos; e de cursos e projetos de extensão. O DESC divide-se em duas coordenadorias: de 

projetos especiais e de atividades sociais e artísticas. 

Segue a abaixo a figura 1 para melhor visualização da estrutura da Proext/IFCE. 

 

Figura 1 – Organograma da Pró-reitoria de Extensão do IFCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Proext (2016). 
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2.4 O Sigproext e o gerenciamento das ações de extensão pela Proext/IFCE 

 

Uma vez definidas o que são as ações de extensão pela Proext/IFCE, será visto, 

agora, mais detalhadamente, o Sistema de Gerenciamento da Pró-reitoria de Extensão do 

IFCE, chamado de Sigproext. Não basta apenas definir o que são ações de extensão, mas é 

importante registrá-las, acompanha-las e arquivá-las adequadamente, para que possam estar 

disponíveis à análise dos órgãos de controle externo. Esse sistema, Sigproext, lembre-se, foi o 

utilizado para a coleta dos dados secundários sobre o Papex, dados que foram utilizados nesta 

pesquisa.  

Antes da verificação dos dados, será feita uma rápida análise sobre o sistema, sua 

criação, sua funcionalidade e utilização.  

Um dos maiores desafios da gestão da extensão nas IES tem sido superar a 

fragilidade e inconsistência de suas informações de gestão, como por exemplo o número de 

pessoas atendidas, de servidores e alunos envolvidos e de resultados alcançados.  

Como foi visto a partir do histórico do IFCE mostrado acima, ações de extensão 

coordenadas pela Proext já vêm acontecendo há pelo menos uma década. Eram realizadas, de 

início, de forma individualizada e esporádica. As ações nem chegavam a ser registradas, 

principalmente por não haver nenhum sistema de gerenciamento dessas ações.  

Do Manual da Extensão (2016), pode-se destacar o seguinte trecho acerca do 

Sigproext: “Sua elaboração teve como principal objetivo, também, institucionalizar a prática 

de um monitoramento constante das ações de extensão desenvolvidas, bem como da avaliação 

dos resultados alcançados.” 

O Sigproext é, portanto, o sistema de gerenciamento das ações de extensão 

atualmente em uso no IFCE. Nele devem ser cadastradas todas as ações de extensão que 

venham a ser desenvolvidas pelos campi: programa, projeto, curso e evento.  

O sistema deve fornecer informações necessárias ao acompanhamento do PDI do 

IFCE, com relação ao alcance das metas de extensão, fornecendo subsídios para as tomadas 

de decisão com relação à correção de ações para o alcance exato de metas estabelecidas. 

A informação, na atualidade, tem sido o principal e mais valioso recurso para o 

sucesso de uma organização. Em um mundo globalizado, onde todas as organizações 

estabelecem uma relação de interdependência entre si, é necessário que o conhecimento 

acerca de seu funcionamento esteja sempre disponível aos gerentes que as administram. 



39 

 

Para que possam definir e realinhar seu planejamento estratégico, as empresas 

necessitam de ferramentas de controle que propiciem a visão do rumo certo que precisa ser 

seguido e quais as providências a serem tomadas que trarão melhores resultados. 

Segundo Laudon (2011), “O primeiro passo no processo de resolução é descobrir 

o tipo de problema. [...] Para que eles sejam resolvidos, deve haver consenso sobre sua 

existência, suas causas e o que pode ser feito sobre ele, dados os recursos limitados de que se 

dispõe.” 

Sendo assim, sem a posse da informação correta, a empresa corre o risco de tomar 

decisões que comprometerão recursos de forma ineficaz, representando uma verdadeira perda 

de recursos. 

Nesse contexto, surge como essencial a utilização de um sistema de informação 

gerencial (SIG) que possa guiar as escolhas administrativas. Dessa forma, fica estabelecida a 

importância e utilidade do Sigproext. 

A utilização de um sistema como esse, em uma instituição pública como o IFCE 

reveste-se ainda mais de importância, a fim de que as decisões tomadas não tenham impacto 

negativo na condução de uma política que afeta a comunidade e a sociedade de uma forma 

geral. 

Conforme Borges, (1995): 

 

Será fundamental, portanto, alto grau de disciplina, impondo aos indivíduos a 

responsabilidade por suas relações e pela comunicação entre eles. Os objetivos 

devem ser claramente definidos e comuns a todos, no sentido de serem convertidos 

em ações específicas, levando a organização a atingir, em um todo, as metas a que se 

propõe. Todos conhecem a missão da empresa e os líderes não são mais aqueles que 

ditam as regras, mas são os facilitadores da consecução de ações. 

 

A partir do que considera Borges, infere-se que o Sigproext é ferramenta 

fundamental no dia-a-dia dos servidores extensionistas do IFCE, pois impõe a disciplina e o 

respeito às regras e parâmetros criados pela Proext. É fundamental que todos os alimentadores 

de dados, os extensionistas que utilizam o sistema, estejam conscientes da sua utilização e das 

suas finalidades. 

Outro ponto fundamental, ligado à disponibilidade de informação, diz respeito à 

tomada de decisões. Como parte do setor estratégico do IFCE, da Proext emanam resoluções 

que devem ser seguidas, após padronizadas, por todas as demais unidades administrativas, no 

caso os 32 campi atualmente em funcionamento. Dessa forma, em poder da informação 

segura e tempestiva, os gestores podem tomar decisões estratégicas com mais segurança. 
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Segundo Schmidt e Santos (2006), os Sistemas de Informação gerencial “têm por 

objetivo fornecer subsídios às diversas áreas funcionais da organização, dando assistência às 

tomadas de decisão para identificar e corrigir problemas de competência gerencial.” 

Como visto acima, o Sigproext também responde de forma positiva a essa 

demanda, pois ele também tem como função alinhar-se ao que está colocado nos planos 

estratégicos e de ação definidos pelo IFCE, a serem realizados pela Proext com eficiência e 

eficácia.  

Principalmente por se tratar de uma instituição pública, a preocupação com o 

gasto de recursos tem que ser uma constante. Nos últimos anos, no Brasil, tem-se notado um 

movimento de maior racionalidade pelos gastos públicos, influenciados principalmente pela 

atual crise financeira por que passa o Estado brasileiro, apresentando um grande déficit nas 

contas públicas. Dessa forma, a utilização de um sistema como o Sigproext contribui bastante 

para a contenção de recursos, pois o mesmo facilita a execução de ações que realmente 

atendam ao que se espera de uma ação de extensão. 

Ainda sobre esse assunto, de racionalização de custos, veja-se o que diz Luz 

(2012): “A informação tem como função principal influenciar decisões, permitindo o uso 

eficiente dos recursos (humanos, materiais e tecnológicos) à disposição de uma organização”. 

Aí está o foco, então, a ser constantemente seguido quando se trata de 

organizações públicas. A sociedade está cobrando do serviço público brasileiro uma prestação 

de serviços cada vez mais qualificada, que possa realmente atender seus objetivos. 

A atividade extensionista, dentro da IES, tem sido bastante cobrada, no sentido de 

sua definição e objetivo, pois às vezes não são devidamente esclarecidos. Isso contribui para 

uma visão errada de que a extensão ou não está funcionando plenamente ou não é realmente 

essencial para o processo de ensino aprendizagem. 

Schmidt e Santos (2006), dizem que: “podemos medir a eficiência através da 

relação entre os volumes produzidos de produtos e serviços e os recursos despendidos.” No 

caso da extensão no IFCE, os produtos são as atividades extensionistas, que se materializam 

em ofertas de serviços especializados e que promovem a aproximação da academia com a 

sociedade. 

Ainda, segundo os mesmos autores, a eficácia é medida através da observação do 

quanto os serviços oferecidos, no caso, estão correspondendo ao que a sociedade demanda do 

IFCE. 

Dessa forma, observa-se e mensura-se a importância que a informação e o 

feedback da prestação de serviços são úteis no encaminhamento do gerenciamento da Pró-
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reitoria de Extensão. Portanto, é necessário dar visibilidade à extensão, defini-la e distingui-la 

e avalia-la enquanto atividade fundamental no processo de aprendizagem das IES. 

Outro autor que colabora com essa discussão é Eleutério (2015) quando afirma 

que “Além de apoiar as tomadas de decisão, as informações são também um forte elo de 

sinergia entre as equipes e um importante fator de motivação dos colaboradores.” 

Considerando os servidores como colaboradores responsáveis pela alimentação 

dos dados no sistema e que essas atividades são contadas, principalmente para os professores, 

em sua carga horária de trabalho, conclui-se que o Sigproext também desempenha esse papel, 

o que lhe torna ainda mais indispensável como ferramenta de gestão. 

Uma vez cadastradas as ações, é possível que o colaborador se sinta protagonista 

das melhorias da área de extensão e possa ter, ao mesmo tempo, certificada a sua participação, 

quando se faz necessário. 

 

2.5 O Programa de Apoio a Projetos de Extensão do IFCE 

 

Passa-se agora à análise do Papex que é o foco deste trabalho. Os dados que serão 

apresentados sobre o Programa, foram retirados do Sigproext e serão apresentados os números 

e os resultados a ele relativos, seguidos de análise acerca dos que impactam diretamente na 

avaliação da extensão, tomando como base o relatório de pesquisa sobre o IBEU, conforme 

detalhados no capítulo que fala sobre os procedimentos metodológicos. 

Antes de se falar especificamente do Papex, será feita uma breve análise sobre 

outras políticas de fomento à extensão, em âmbito nacional, que foram implementadas e que 

serviram para consolidar a extensão nas políticas públicas brasileira do ensino superior. 

O Crutac foi um dos primeiros grandes programas de fomento ao 

desenvolvimento da extensão implementado no Brasil. 

Segundo Paiva, V. (1986, p.136 apud Geraldo 2011, pag. 48), o  

 

[...] programa CRUTAC foi instituído com o objetivo de proporcionar ao estudante 

universitário, especialmente da área de saúde, a oportunidade de atuar junto às 

comunidades rurais, dentro de um “espírito humanitarista que dominava os 

administradores da universidade nesse período, engajados nos propósitos do novo 

governo brasileiro de combate à pobreza e ao potencial subversivo que o 

acompanharia. 

 

O embrião do Crutac nasceu em 1966, no Rio Grande do Norte, mais 

precisamente na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), contando com 
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suporte técnico e financeiro da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE). Após ser efetivado, e receber amplo reconhecimento, o Programa foi ampliado 

para outras áreas do país. 

Desenvolvido em pleno regime militar, é importante ressaltar que o Programa não 

permitia que seus participantes se envolvessem com partidos políticos ou movimentos 

subversivos.  

Segundo Gonçalves e Vieira (2015) “o projeto ganha força para ser implantado 

unindo-se como colaborador na proposta de combate à pobreza e à subversão, com base na 

doutrina de desenvolvimento e segurança nacional do governo militar.” 

Segundo Sousa (2010), umas das críticas que se pode fazer ao Crutac é a de que 

“Os problemas identificados eram aceitos como circunstanciais e as desigualdades sociais não 

entravam na pauta de discussões, pois o que se pretendia era promover a qualquer custo o 

desenvolvimento da segurança nacional.” 

De qualquer forma, foi um dos marcos na análise do histórico de programas de 

extensão em nosso país e não poderia deixar de ser referenciado. 

Um outro programa que funcionou em nível nacional e marcou bastante a 

extensão no Brasil foi o Projeto Rondon. Segundo Sousa (2010, p. 63): 

 

A forma como foi concebido o Projeto evidencia sua subordinação às ideias 

desenvolvimentistas que representavam o novo momento político do país. Ele se 

originou a partir da ideia de colocar a juventude universitária próxima da realidade 

brasileira e, assim, possibilitar sua participação no processo de desenvolvimento.  

 

Esse processo de desenvolvimento a que se refere a autora, é o processo vivido 

durante a ditadura militar. Então, a par de ter marcado a história dos grandes projetos de 

extensão nacionais, o Rondom trazia a ideia de cooptar a juventude em um movimento que 

tinha como lema levar o conhecimento aos desvalidos da cultura, que se escondiam nos 

rincões do país. Ou seja, a ditadura conseguiria uma forma de se aproximar da juventude para 

estar a par de suas ideias e, de certa forma, direcioná-la a atividades “úteis”. 

Segundo Nogueira, (2005) apud Geraldo, (2011 p.25)  

 

Enfrentando críticas, como o recrutamento de universitários sem a participação da 

instituição universidade, o caráter esporádico dos projetos, o assistencialismo e a 

visão redentora das universidades públicas da região sudeste atuando no norte do 

país, a retirada gradual do apoio logístico dos ministérios militares envolvidos, o alto 

custo de manutenção dos campi, o programa Projeto Rondon entra em decadência e 

é extinto oficialmente no ano de 1989. 
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Segundo Sousa (2010, p.72), alguns núcleos do projeto Rondom persistiam em 

existir ainda até aquela data. Não saberia dizer se ainda existem até hoje. De qualquer forma, 

a autora deixa claro que eles estão anacrônicos e que em algumas situações acabam sendo 

definidos como sendo a própria e única forma de extensão. Segundo a autora, é um ônus 

político que deverá ser carregado ainda por um tempo. 

Na década de 1980, com a eleição direta e a preocupação cada vez maior com a 

democracia, a própria definição do que seja a atividade de extensão começa a passar por uma 

transformação, capitaneada pelos professores universitários, que então começam a assumir as 

funções administrativas da universidade. Segundo Serrano (2013, p. 98), a extensão não 

deveria ser apenas mais um apêndice da universidade, mas sim uma força presente na 

universidade e que, articulada ao ensino e à pesquisa, capazes de transformar para melhor a 

sociedade, dando-lhe vez e voz. As ideias e articulações de um grupo de professores ligados à 

gestão da extensão e que compartilhavam desses mesmos princípios é o início do surgimento 

do Forproex, que no próximo capítulo ver-se-á mais detalhadamente. 

E é do Forproex que surge o último grande meio oficial de estímulo ao 

desenvolvimento da extensão, em nível nacional: o Programa de Apoio à Extensão 

Universitária (Proext). Segundo Geraldo (2011, p59):  

 

A SESU/MEC, em consonância com o FORPROEX, lança o Programa de Apoio à 

Extensão Universitária – PROEXT em 2003. Desde sua implantação até os dias 

atuais, os editais do PROEXT são um instrumento que abrange programas e projetos 

de extensão universitária, com ênfase na inclusão social, visando aprofundar ações 

políticas que venham fortalecer a institucionalização da extensão no âmbito das 

Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES). 
 

Também do ponto de vista de Geraldo (2015, p.19): 

 

Com o intuito de apoiar financeiramente projetos e programas extensionistas, a 

Secretaria de Educação Superior (SESU) do Ministério da Educação (MEC), em 

consonância com o FORPROEX, lançou, em 2003, o Programa de Apoio à Extensão 

Universitária (PROEXT). Trata-se da primeira ação de financiamento constituída 

especificamente para o fortalecimento da extensão. A partir de então, os editais 

anuais do PROEXT são um instrumento de financiamento que abrange programas e 

projetos de extensão universitária e, desde 2009, envolvem também os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

 

Portanto, a partir de 2009, os IFs passam a ser contemplados com a possibilidade 

de participação no Programa Proext. 

Acessando os registros disponíveis na Proext/IFCE, foi obtida a informação de 

que a partir do ano de 2011, data do início dos únicos registros encontrados sobre o tema, o 
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Instituto participou, aprovando, no total, até o ano de 2016, três programas e seis projetos ao 

todo. Vale ressaltar que o último edital do Proext foi lançado em 2016. De lá até hoje, 2018, 

não foram lançados mais editais. De qualquer forma, o Programa foi muito importante para a 

expansão das atividades de extensão, inclusive no IFCE.   

No ano de 2014 surge então o Papex. Desde então, esse Programa tem sido, para 

toda a comunidade acadêmica do IFCE, uma grande oportunidade de realização de projetos de 

extensão financiados através de recursos institucionais. Principalmente após o ano de 2016, 

quando não houve mais o lançamento de editais Proext. 

Como visto anteriormente, na parte que trata da extensão no IFCE, fazia-se 

necessário que fossem criadas ações de estímulo à realização de atividades de extensão, pois 

era fundamental que o Instituto conseguisse alcançar suas metas do PDI e PAA no que diz 

respeito a essa ponta da tríade universitária que se completa com o ensino e a pesquisa. Com o 

intuito de atender às referidas metas extensionistas, é elaborado o primeiro Edital Papex, onde 

fica estabelecido o seguinte objetivo: 

 

Fomento das atividades de extensão do IFCE, articuladas com o ensino e a pesquisa 

aplicada, a serem desenvolvidas no período de julho a dezembro de 2014, 

propiciando a participação da comunidade acadêmica no desenvolvimento de 

projetos de extensão com aporte de recursos institucionais. 
 

De lá para cá, aconteceram mais cinco seleções nos anos de 2015, 2016, 2017 e 

2018. 

Como se pode observar, tem-se em destaque o intuito de se “fomentar” a 

extensão, ou seja, impulsionar o desenvolvimento das atividades de extensão. Constata-se 

então, mais uma vez, uma grande preocupação em institucionalizar a extensão. Como segundo 

objetivo em destaque, vê-se a questão do envolvimento da comunidade acadêmica nos 

projetos. E por último, em destaque a informação acerca do “aporte de recursos” que deverá 

ser disponibilizado às propostas aprovadas pelo edital. 

No segundo edital Papex, lançado no ano de 2015, o objetivo é descrito da 

seguinte forma: 

 

Os recursos financeiros do presente Edital destinam-se ao fortalecimento da 

extensão nas grandes áreas temáticas, definidas segundo Política Nacional de 

Extensão – PNE 2011-2020, conforme disposto no Quadro 01, visando a contribuir 

significativamente para as ações de extensão no Instituto Federal do Ceará – IFCE. 
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Neste objetivo de 2015, encontra-se novamente a ênfase no fortalecimento, 

atrelada às áreas temáticas definidas no PNE, expostas no edital. A questão das áreas 

temáticas será trabalhada posteriormente. Para fechar o objetivo, verifica-se um remate acerca 

do fortalecimento da extensão. Dessa forma, verifica-se que a ênfase continua a recair no 

fortalecimento da extensão, a despeito da citação às áreas temáticas. 

Neste mesmo edital, encontra-se o seguinte complemento: “O apoio a esses 

projetos se dará por meio de financiamento de recursos da Pró- reitoria de Extensão – 

PROEXT, mediante apresentação de propostas, sob a forma de Projeto que deverá explicitar 

os investimentos em custeio que se pretendem realizar.” Verifica-se, com esse acréscimo, uma 

preocupação com o direcionamento dos recursos que serão destinados ao projeto. É possível 

que essa preocupação demonstre algum tipo de dificuldade relativa à execução financeira no 

primeiro edital. 

No ano de 2016, constata-se uma nova escrita para a descrição do objetivo, que se 

encontra mais sucinta e ainda destacando o fortalecimento das ações de extensão:  

O presente Edital destina-se ao fortalecimento da extensão nas grandes áreas 

temáticas, definidas segundo a Política Nacional de Extensão – PNE 2011-2020, 

visando contribuir significativamente para as ações de extensão no Instituto Federal 

do Ceará – IFCE. 

 

No penúltimo edital, lançado em 2017, encontra-se o seguinte objetivo: 

 

O presente Edital destina-se a seleção de Projetos de Extensão com concessão de 

Bolsa Discente para o ano de 2017, visando o fortalecimento da extensão nas 

grandes áreas temáticas, definidas segundo a Política Nacional de Extensão – PNE 

2011-2020, contribuindo significativamente para o desenvolvimento das ações de 

extensão no Instituto Federal do Ceará – IFCE. 

 

Neste ano, verifica-se o direcionamento dos recursos para a concessão de bolsas 

aos discentes participantes dos projetos. A ênfase fica então nesta nova característica do 

Programa. Mas não deixando, também, de fazer referência ao fortalecimento da extensão. 

No último edital, até o momento da escrita do presente trabalho, no ano de 2018, 

tem-se o objetivo escrito do mesmo modo, alterando-se apenas o ano para 2018. Veja: 

O presente Edital destina-se a seleção de Projetos de Extensão com concessão de 

Bolsa Discente para o ano de 2018, visando o fortalecimento da extensão nas 

grandes áreas temáticas, definidas segundo a Política Nacional de Extensão – PNE 

2011-2020, contribuindo significativamente para o desenvolvimento das ações de 

extensão no Instituto Federal do Ceará – IFCE. 

 

Ainda assim verifica-se a permanência da ênfase na contribuição significativa que 

se pretende alcançar para o desenvolvimento da extensão. 
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Portanto, após a análise de todos os objetivos dos editais já lançados, pode-se 

afirmar que a preocupação recorrente do Papex tem sido a ampliação e o fortalecimento das 

ações de extensão no IFCE, que deverão ser desenvolvidas nas áreas temáticas da extensão 

definidas pelo Forproex em sua política nacional de extensão. 

Tem-se, então, como principal objetivo, verificado em todas as edições do Edital, 

o de fortalecimento da extensão. 

Na questão das áreas temáticas, constata-se que os editais se mantiveram fiéis às 

determinações do Forproex contidas em seu documento chamado Política Nacional de 

Extensão Universitária, que são: “Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, 

Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção e Trabalho.” 

Observa-se que, a partir do terceiro edital, lançado em 2016, a Proext passa a 

determinar, quantitativamente, o número de projetos a serem aprovados por área: 

 

Os limites por área temática foram definidos para atender às metas estipuladas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e estimular o desenvolvimento de 

áreas temáticas em que a PROEXT atua e/ou pretende ampliar a abrangência de 

atendimento. 

 

Verificando o gráfico 1, é possível constatar quais áreas temáticas têm sido mais 

exploradas no Programa. verifica-se forte destaque na área da educação, com 33 projetos 

aprovados, seguida da área de meio-ambiente, com 24 projetos e, em terceiro lugar a área de 

cultura, com 22 projetos. Merece destaque as duas últimas áreas, comunicação e desporto, 

ambas com apenas 1 projeto desenvolvido cada. 

 

Gráfico 1 – Quantidade de projetos por área temática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sigproext (2018) 
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Com relação aos recursos financeiros, o primeiro edital contou com o 

investimento de 300.000 reais, com cada proposta aprovada recebendo 15.000 reais, de forma 

que seriam aprovados no edital o total de 20 projetos.  

A mesma quantia e a mesma forma de divisão dos recursos foi empregada no 

segundo edital, no ano de 2015. No ano de 2016, houve forte incremento de recursos, o que 

quase duplicou o valor, quando ele chegou a 540.000 reais para despesas com custeio, 

semelhante aos editais passados. O montante repassado a cada projeto, no entanto, diminuiu, 

passando a 12.000 reais. O que dessa vez aumentava era a quantidade de projetos aprovados 

e, consequentemente, a quantidade de alunos que iriam receber bolsa para trabalhar no 

projeto.  

Com esse incremento de recursos, e a nova parcela de financiamento individual, a 

quantidade de projetos a serem financiados mais que duplicou, passando de 20, para 45. 

Porém, no ano de 2017, possivelmente como reflexo do novo governo de Michel Temer e de 

sua política de contenção de despesas públicas, o investimento total cai para 324.000, porém 

mantendo-se a quantidade de projetos. Isso, claro, faz com que o valor de investimento em 

cada projeto diminua para apenas 7.200 reais. 

Porém, a partir deste edital, o investimento passa a ser apenas para o pagamento 

das bolsas de extensão aos 3 bolsistas que deverão ser obrigatoriamente selecionados para 

executar o projeto. Isso garante, ao menos, que a quantidade de alunos participantes do Papex 

e o valor de sua bolsa não fossem comprometidos. No último edital lançado, no ano de 2018, 

as mesmas condições e divisões do financiamento se repetem conforme o ano anterior.  

Os gráficos 2 e 3 abaixo ajudam a compreender melhor o que foi dito sobre a 

disponibilização e distribuição dos recursos financeiros. 

 

Gráfico 2 – Evolução dos recursos investidos no Papex ao longo de suas 

edições  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sigproext (2018) 
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Gráfico 3 – Recursos destinados a cada projeto individualmente ao longo 

das edições do PAPEX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sigproext (2018) 

 

Outra informação interessante extraída como dado secundário, diz respeito ao 

nível de participação dos campi do IFCE no Papex. O gráfico 4 foi montado considerando a 

proporção do número de projetos Papex desenvolvidos no campus, em relação à quantidade 

de cursos regulares e presenciais ofertados pelo campus. Dessa forma, se tem uma noção mais 

justa. Por exemplo, um campus como o de Fortaleza, que oferta grande número de cursos 

regulares presenciais e não-presenciais, possui um maior número de professores e, por 

consequência, deveria apresentar um maior número de projetos Papex proporcionalmente. 

Mas não é o que acontece. O grande destaque de campus que possui maior adesão ao Papex é 

o campus de Umirim, seguido pelo campus de Limoeiro, sendo que este, em segundo lugar, já 

fica com um índice bem menor de participação do que om primeiro, Umirim. 
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Gráfico 4 – Relação entre a quantidade de projetos Papex e a quantidade 

de cursos em cada campus do IFCE onde já houve execução do Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sigproext (2018) 

 

Outro dado de interesse que se pode ressaltar, refere-se à participação bastante 

desigual de técnicos e docentes. Vale lembrar que essas duas categorias podem se candidatar 

para serem coordenadores de projetos do Papex.  

Analisando os resultados, a diferença de participação é muito grande: 90% são de 

professores e 10% de técnicos. Veja-se o gráfico 5, abaixo: 
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Gráfico 5 – Relação entre a quantidade de docentes e técnicos 

administrativos atuando como coordenadores do PAPEX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sigproext (2018) 

 

No próximo capítulo, será vista a importância dos processos avaliativos e, mais 

particularmente, da avaliação da extensão. Será vista também a importância que o Fórum de 

Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras 

(Forproex) teve nesse cenário de criação de políticas públicas para a melhoria da extensão e 

finalizará com a análise da pesquisa Indicadores Brasileiros de Extensão Universitária 

(IBEU). 
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3 A AVALIAÇÃO NA EXTENSÃO 

 

Considerada como essencial para a formação dos alunos em nível superior, a 

extensão, cada vez mais institucionalizada nas IES do país, não pode continuar prescindindo 

de processos avaliativos que comprovem sua importância e revele de maneira clara os seus 

resultados. Deve-se avaliar, portanto, com o intuito de se melhorar a qualidade de um produto 

ou serviço.  

Em Forproex (2013, p. 14) vê-se que: 

 

Ao espichar o olhar para as atividades de extensão, pode-se diagnosticar o impacto e 

a transformação provocados pela presença da Universidade em todos os demais 

segmentos da sociedade. É visível o crescimento cultural, social e o sentido de 

pertencimento de uma comunidade quando a universidade, através da extensão, 

desenvolve programas que preservam valores e costumes locais. Esta presença, no 

entanto, exige planejamento, metodologia e avaliação. 

 

Portanto, sem submeter a extensão a processos avaliativos, ela continua alijada 

dos processos regulares das IES. Agir dessa forma, não avaliando a extensão, é considerá-la, 

ainda, um apêndice da instituição de ensino.  

No Plano Nacional de Extensão Universitária (PNEU), a referência à avaliação da 

extensão é descrita como o 9º objetivo da criação do documento, e aparece da seguinte forma: 

“Tornar permanente a avaliação institucional das atividades de extensão universitária como 

um dos parâmetros de avaliação da própria universidade;” 

Antes de se aprofundar na avaliação da extensão especificamente, será feita uma 

breve revisão da avaliação institucional e educacional. 

 

3.1 Avaliar para quê? 

 

Conforme Teixeira e Andriola (2013), “(...) a avaliação institucional é uma 

ferramenta indispensável para toda e qualquer instituição que busque desenvolvimento, 

qualidade e sustentabilidade.” Dessa forma, avaliar é dar um salto de qualidade nos resultados 

institucionais. É permitir à instituição olhar-se no espelho e perceber quais produtos das suas 

atividades precisam ser melhorados, precisam de mais qualidade. 

Sobre a importância da avaliação, Forproex (2013, p.84) enfatiza que:  

 

Avalia-se para dar uma noção de valor, de validade e de importância a uma ação 

realizada. Apenas com uma avaliação desenhada de forma adequada e criteriosa 
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pode-se entender realmente quais foram os resultados do esforço realizado e decidir 

pela continuidade ou não do que está se realizando ou apoiando. Não avaliar 

significa voar às cegas, confiando em sensações momentâneas, subordinando-se a 

políticas institucionais ou públicas sem contestá-las, desperdiçar recursos e 

oportunidades e trabalhar com pouca chance de sucesso. 

 

Ou seja, sem avaliar a extensão, a IFES continua a não considerar a extensão 

como uma ação que necessite de todo esforço institucional que deve ser empregado para 

verificar seus resultados, para aprimorá-la e elevá-la ao mesmo patamar em que se encontram 

a pesquisa e o ensino. 

Enquanto ferramenta de promoção da qualidade nas instituições, inseridas em um 

modelo liberal de produção capitalista, Tenório e Andrade (2009) afirmam que:  

 

Nesse processo, a avaliação tem se aperfeiçoado ao longo da história como um 

princípio básico de regulação do Estado e como ferramenta de gestão da qualidade 

na sociedade moderna, seja nos setores públicos ou privados, contribuindo para a 

melhoria dos programas e influenciando as transformações e definições de políticas, 

práticas e decisões ao longo da história. 

 

Concordando com os autores citados, vê-se que a avaliação também tem sido 

utilizada como instrumento de regulação pelo Estado e de gestão da qualidade na sociedade 

“contribuindo para a melhoria dos programas e influenciando as transformações e definições 

de políticas, práticas e decisões ao longo da história.” 

Será feito agora um rápido percurso histórico sobre a avaliação e suas definições. 

Ribeiro (2009), ao tentar definir a avaliação, afirma que as palavras “aferir, 

examinar, verificar, eficiência, eficácia” são bastante recorrentes no campo da avaliação e 

revelam o quanto a ideia de mensuração e medida ainda está arraigada às questões de 

avaliação. Segundo o mesmo autor, a permanência dessas ideias pode transformar a avaliação 

numa “poderosa ferramenta” de controle, de fiscalização e de exclusão. 

Avaliar é antes de tudo uma ação humana, que existe desde que o humano se 

constituiu. Stake apud Viana (2000), afirma que “o homem observa; o homem julga, isso é, 

avalia.” 

Nas origens dos processos de avaliação, Escudero (2013) afirma que: 

 

It is during the Middle Ages that the exams are introduced into the university 

environment with a more formal character. It is necessary to remember the famous 

public oral exams in presence of a tribunal, although they were only administered to 

those individuals with previous permission from their professors, with which the 

possibility of failure was practically nonexistent. 
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Esse era então um processo extremamente empírico, apesar de formal, onde a 

chance de haver erro, ou de realmente se avaliar o aprendizado, não existia e era 

extremamente controlado pelos mestres. Uma forma muito mais de se apreciar o sucesso das 

investidas de seus próprios processos de aprendizagem. 

Os primeiros tipos de avaliação seguiam padrões de mensuração. Ou seja, o 

indivíduo era melhor avaliado de acordo com a quantidade de conhecimento acumulado que 

ele poderia mostrar. 

Segundo Ribeiro (2002, p. 128): 

 

Nessa fase, conhecida como a fase da mensuração, não se distinguia avaliação de 

medida. A preocupação dos estudiosos e usuários da avaliação se convergia para a 

elaboração de instrumentos ou testes para verificação do rendimento escolar. Só 

poderia ser avaliado o que fosse observável, apresentando-se como suporte para isso 

um paradigma positivista orientado principalmente pelos estudos dos avaliadores 

norte-americanos. 
 

Vianna (2000) sobre o período da avaliação encarada apenas como forma de se 

mensurar e comparar diz que “uma rápida reflexão histórica mostra que a avaliação, 

inicialmente, confunde-se com medida, surge, assim, uma disciplina psicométrica, ou, mais 

exatamente, docimologica. 

O mesmo autor afirma que, o grande interesse dos Estados Unidos pela avaliação, 

que resultava em grande parte da corrida armamentista da guerra fria e a necessidade do 

desenvolvimento de novas tecnologias beligerantes, impulsionava novas pesquisas e 

descobertas no terreno ada avaliação.  

Queria-se, àquela época, os países mais ricos, serem capazes de construir a bomba 

atômica e assim estar à frente da corrida armamentista. E como chegar a esse objetivo se não 

melhorando a qualidade da educação? 

Vianna (2005, p.143) afirma que, nesse período, “Há todo um esforço para 

recuperar o tempo educacional que fora perdido, criaram-se novos currículos, e a avaliação, 

por sua vez, passou a ter papel de relevância no desenvolvimento de novas estratégias de 

ensino.” 

Intensificam-se os estudos teóricos acerca da avaliação como forma de se 

melhorarem os processos avaliativos e, por consequência, melhorar os resultados das 

avaliações educacionais, o que comprovaria a melhora da qualidade de ensino. 

Continuando o percurso histórico acerca da avaliação, vai-se a observar que na 

década de sessenta se encontra o nascimento do verdadeiro interesse pelos resultados das 
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avaliações e como esses resultados poderiam agir sobre a melhora da qualidade dos 

programas educacionais. 

Escudero (2003) diz que os anos sessenta trouxeram novos ares para os estudos 

em avaliação educacional, principalmente porque as pessoas “began to lend interest to Tyler’s 

calls for attention, related with the effectiveness of the programs and the intrinsic value of 

evaluation for the improvement of education.” 

Por esta razão, tratar-se-á, a seguir, sobre Tyler, o primeiro e maior estudioso da 

avaliação institucional sistematizada, que tem servido de inspiração para diversos teóricos que 

se seguiram a ele. 

Escudero, portanto, já introduz, em sua fala anterior, a teoria de Tyler e seus 

desdobramentos.  

Tyler é, portanto, um dos primeiros teóricos de destaque no estudo da avaliação e 

que, segundo Vianna (2000, p.26), “apresentou a avaliação como um processo de 

estabelecimento de comparação entre os desempenhos e a concretização de objetivos 

instrucionais pré-definidos.”. Portanto, segundo Tyler, deve-se iniciar a avaliação pelo estudo 

dos objetivos.  

Veja-se o que mais Escudero (2013) afirma sobre Tyler: “Nevertheless, Tyler is 

traditionally considered the father of educational evaluation (Joint Committee, 1981), for 

being the first in giving it a methodical vision, going beyond behaviorism, a trend of the time, 

the mere psychological evaluation.” 

Dessa forma, Tyler supera o comportamentalismo e inaugura um novo olhar sobre 

os estudos em avaliação. Este trabalho apoia-se, sobretudo, na base da teoria Tyleriana, a qual 

afirma que avaliar é, acima de tudo, definir objetivos e calcular o quanto ele foi alcançado. 

Dessa forma, os as informações sobre o Papex, dados coletados por via secundária e primária, 

deverão ser confrontados com seus resultados. Como será visto, a consolidação da extensão 

no IFCE é o objetivo do Papex. Será analisado, portanto, o quanto o Papex consegue alcançar 

dos seus resultados previstos. 

Portanto, o princípio básico da teoria da avaliação de Tyler, segundo escudeiro: 

“[...] is the preestablished objectives which should be carefully defined...”, ou seja, avaliar, 

antes de mais nada, é definir, da forma mais clara o possível, quais são os objetivos que se 

pretende alcançar. Daí a pesquisa ter, no capítulo anterior, analisado detalhadamente todos os 

objetivos definidos nos cinco editais Papex lançados até 2018, ano da realização desta 

pesquisa. 

Sobre Tyler, veja-se o que diz Ribeiro (2009, p.58) 
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Considerado um precursor da avaliação educacional, Tyler (1976) mostra a utilidade 

da avaliação no campo educacional, pela necessidade de se verificar se os resultados 

das atividades escolares foram alcançados de acordo com o planejado e, além disso, 

pela necessidade de analisar as consequências dos planos de ensino e dos currículos 

instituídos na escola. A avaliação, portanto, seria um instrumento de diagnóstico que 

torna possível, aos profissionais da educação, fazer correções em seus programas e 

aprimorar o seu trabalho. 

 

Pode-se inferir que os coordenadores dos projetos Papex, de posse dos resultados 

desta pesquisa, poderão melhor trabalhar o planejamento de seus projetos de forma a 

conseguirem alcançar melhores resultados que contribuam para a institucionalização da 

extensão no IFCE, que é o principal objetivo do Papex. 

Segundo Viana (2000), Tyler mostra: “[...] uma nova concepção de avaliação 

educacional que consiste em comparar os objetivos pretendidos aos que foram realmente 

alcançados.” Um dos pontos chaves, então da teoria de Tyler seria afirmar que “o êxito de um 

programa, verificado através da avaliação, depende da concretização desses objetivos”. 

Sobre a teoria de Tyler, Escudero (2003, p.05) afirma que: 

 

[...], la referencia central en la evalua-ción son los objetivos preestablecidos, que 

deben ser cuidadosamente definidos en términos de conducta (Mager, 1962), 

teniendo en cuenta que deben marcar el desarrollo individual del alum-no, pero 

dentro de un proceso socializador. 

 

Portanto, a avaliação do Papex, feita por esta pesquisa, tentará fornecer subsídios 

para que a gestão do Programa possa repensar estratégias de ação e planejamento que possam 

aproximar os resultados das conquistas obtidas. 

Os anos que se seguiram à década de 60 trouxeram novas perspectivas e estudos 

no campo da avaliação. Segundo Escudero (2003) enquanto os anos anteriores haviam sido de 

intensos investimentos em programas sociais, nos Estados Unidos, os anos 60 viram o início 

de grandes investimentos em educação. Dessa forma, vê-se, na década de 70, uma intensa 

preocupação com os resultados obtidos pelas escolas públicas no País.  

Dessa forma, como consequência dessas preocupações com o rendimento dos 

alunos norte-americanos, cresce a necessidade não só de avaliar alunos e professores, mas 

também, a escola, o currículo, os programas e projetos. Dá se então, intensa propulsão às 

pesquisas em avaliação educacional. 

Surgem então outros dois grandes teóricos da avaliação que sucederam as teorias 

de Tyler: Lee Cronbach e Scriven.  
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As principais ideias de Cronbach, segundo Escudero (2003) podem ser resumidas 

da seguinte forma: 

a) Associar o conceito de avaliação a tomada de decisões; 

b) Avaliar-se durante o processo, não apenas os resultados; 

c) Deve se efetuar a comparação com critérios e não entre grupos; 

d) Defende os estudos avaliativos mais analíticos e melhor controlados e 

e) A avaliação não pode limitar-se aos testes de rendimento. 

Scriven também se mostrou muito importante destacando as funções da avaliação 

como formativa e somativa. Esses dois conceitos têm sido bastante trabalhados até os dias de 

hoje na maioria dos modernos estudos sobre avaliação. Scriven retoma as ideias de Tyler, com 

relação à importância dos objetivos e a elas acrescem a importância de se medir o quão perto 

dos objetivos se há chegado. 

Escudero (2013) informa sobre Scriven: 

 

Otra importante contribución de Scriven es la crítica al énfasis que la evaluación da 

a la consecución de objetivos previamente establecidos, porque si los objetivos 

carecen de valor, no tiene ningún interés saber hasta qué punto se han conseguido. 

Resalta la necesidad de que la evaluación debe incluir tanto la evaluación de los 

propios objetivos como el determinar el grado en que éstos han sido alcanzados. 

 

Stake também é outro teórico que retomará as ideias de Tyler a essas 

acrescentando a importância de se compreender o que interfere no alcance ou não dos 

objetivos pretendidos.  

Segundo Andriola e Rodrigues (2010, p.37) 

 

Ao medir o desempenho e o progresso do estudante, Tyler (1949) buscava saber se 

os objetivos estavam sendo atingidos. Ao identificar as atividades e conflito de 

valores, embora ignorando as causas, a abordagem de interação/observação de Stake 

deveria ter uma finalidade útil. Stufflebeam foi transparente quando definiu a 

avaliação como processo de retroalimentação para tomada de decisão. Cronbach 

intentava desenvolver explicações e táticas de instrução bem como o 

desenvolvimento de materiais, e Scriven, ao avaliar os efeitos de um programa, 

buscava minimizar-lhe os fatores subjetivos. 

 

Portanto, verifica-se que a maioria dos estudiosos que sucederam a Tyler, de 

alguma forma trataram de retomar suas ideias, reforçando-as e ampliando-as. 

É importante lembrar, com Arroyo (2010), que para se estabelecer a avaliação de 

um programa de extensão, é preciso que antes se analisem os objetivos que os programas 

buscam atingir, de acordo com as especificidades de cada um deles. 
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Deve-se pensar-se também que a atividade de avaliar cresceu muito. Segundo 

Viana (2000, p22), a avaliação: 

 

Passou a se interessar por grupos de indivíduos (alunos, professores, 

administradores, técnicos etc); projetos, produtos e materiais; instituições e sistemas 

educacionais em seus diversos níveis e competências administrativas, evoluindo, 

assim, para uma área bem mais ampla, que constitui o campo de macroavaliação. 

 

Por conseguinte, a avaliação se expande além do universo da sala de aula, da 

escola e passa a incorporar amplos espaços da atividade humana. Praticamente toda atividade 

humana que se possa mensurar, comparar e emitir um parecer, permite que seja avaliada. 

A avaliação envolve também o campo da dimensão política. Decidir que ambiente 

avaliar, que perguntas a formular, também é uma ação política. Segundo Sobrinho (Não 

identificado): “Não podemos nos esquecer que as perguntas ou as questões realmente 

significativas estendem campos de dúvidas e significados abertos que nos impulsionam a 

sobre eles trabalhar.” 

Dessa forma, institucionalizar a avaliação da extensão é acima de tudo uma 

decisão política. Significa valorizar determinado campo de trabalho humano sobre o qual 

justifica-se determinado esforço, na busca de resultados que produziram a sua melhoria. 

Em Forproex (2013), encontra-se questionamentos sobre os vários campos nos 

quais a extensão precisa ser avaliada. Veja-se: 

 

Pela sua natureza intrínseca de compartilhamento com atores externos, a extensão 

permite vários posicionamentos e vários olhares sobre essa avaliação. Portanto, 

indaga-se: a comunidade externa teve sua situação modificada? Os projetos 

pedagógicos dos cursos foram afetados por essa ação ao longo do tempo? Os 

egressos que participaram da ação apresentam uma formação diferenciada dos 

demais? As linhas de pesquisa foram modificadas após a ação? A ação extensionista 

considerou as necessidades e os avanços da pesquisa? 

 

É possível verificar diversas áreas de impacto da extensão. E é preciso também 

que se avalie até que ponto a extensão alcançou seus objetivos a fim de que se possa 

realmente obter ações de extensão de qualidade comprovada. 

Essa pergunta do início, então, “avaliar para quê?” remete a uma dimensão 

política que determina o que deve ser avaliado.  

Souza (2009, p. 25) afirma, sobre essa questão: 

 

Como tudo o que é humano está mergulhado em valores, como tudo o que é social, e 

este é o caso da educação, tem necessariamente um sentido político, a avaliação 
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institucional deve ser vista como uma questão também pública, não só de técnica, e 

de amplas consequências na sociedade. 

 

No que diz respeito à avaliação das IES, o Estado tem criado instituições 

avaliadoras, que possam atender às exigências de qualificação cobradas pela sociedade. Tem 

também importado estratégias da iniciativa privada, visando mudanças organizacionais e 

culturais que favoreçam a tomada de decisões.  

A avaliação como instrumento de aumento da qualidade educacional é prevista na 

Constituição Federal, em seu Art. 206, quando fala em se garantir um “padrão de qualidade”. 

Também em seu Art. 209, alínea b), condiciona a livre iniciativa privada à oferta de educação, 

sendo a “autorização e avaliação de qualidade pelo poder público”. 

O SINAES surge, então, como um mecanismo de avaliação que integra e articula 

três procedimentos avaliativos básicos: avaliação institucional; avaliação dos cursos de 

graduação e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE).  

Viana (2000, p. 26), remete a Tyler quando apresenta a avaliação como “um 

processo de estabelecimento da comparação entre os desempenhos e a concretização de 

objetivos instrucionais pré-definidos.” No caso da extensão, quais seriam esses objetivos? 

Porque ainda hoje é tão difícil definir indicadores para a extensão? Será vista detalhadamente, 

na parte que trata do Forproex, a pesquisa sobre os indicadores de extensão que foi usada para 

a construção do instrumento específico utilizado nesta pesquisa. 

Parte-se agora para questões que dizem respeito à avaliação da extensão 

propriamente dita, como um tipo de processo avaliativo que requer um tratamento 

diferenciado, dada a diferenciação que a própria atividade de extensão requer. 

 

3.2 O papel do Forproex na avaliação da extensão 

 

Nessa parte do trabalho, serão abordados os caminhos da avaliação extensionista e 

sua atual configuração. 

Veja-se uma síntese das atividades de extensão e de seu procedimento avaliativo 

sob o olhar de González e Fernández-Larrea (2017, p.24): 

 

El proceso extensionista es aquel, por tanto, que como resultado de las relaciones 

sociales que se dan entre los sujetos que en él participan está dirigido de un modo 

sistémico y eficiente, a la promoción de cultura para la comunidad intra y 

extrauniversitaria (objetivo), con vistas a la solución del (problema) social: 

necesidad de contribuir al desarrollo cultural de la comunidad, mediante la 

apropiación de la cultura que ha acumulado la sociedad en su desarrollo (contenido); 
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a través de la participación activa de la comunidad universitaria y extrauniversitaria 

(método); planificada en el tiempo y observando ciertas estructuras organizativas 

(forma); con ayuda de ciertos objetos (medio); instrumentando indicadores que 

permitan medir la calidad (evaluación) y cuyo movimento está determinado por las 

relaciones causales entre sus componentes y de ellos con la sociedad (leyes) que 

constituyen su esencia. 

 

Dessa forma, como visto, está definida a extensão como um processo dialógico, 

comunicacional, com participação ativa das comunidades a serem alcançadas, realizada 

através de um método preciso, utilizando-se de objetos que permitam a sua avaliação, de 

acordo com as regulamentações do sistema legal do país concernente ao assunto. 

Com relação à inserção da avaliação da extensão de forma programática nas IES, 

veja-se o que diz Deus e Henriques (2017, p. 86): 

 

[...] urgente que a avaliação da qualidade e que o status de excelência da 

universidade levem em consideração a sua importância na sociedade. A incorporação 

da avaliação em todos os níveis de gestão, investigação e docência para que não 

sejamos denominados de “voluntários” ou “militantes”, mas sim integrantes de uma 

instituição cuja missão deve ser o compromisso com as principais causas nacionais. 

 

A extensão necessita, dessa forma, de maior atenção, submetendo-se a pesquisas e 

outros tipos de trabalhos e estudos, que venham a colaborar com a sua expansão, 

institucionalização e posterior avaliação. 

Dessa forma, o Forproex representa a maior tentativa de institucionalização da 

extensão nas IES. Veja o que diz Romário (2011, p. 35) 

 

Desta forma, o que se percebe é o esforço pioneiro do FORPROEX em definir a 

extensão universitária e consolidá-la através de políticas específicas. Após mais de 

cinquenta anos de existência “legal” nas universidades brasileiras, a extensão deixa 

de ser uma mera “fazeção” para se tornar foco de críticas e debates, no interior das 

instituições e na coletividade da representação de seu fórum 

 

A própria definição das atividades de extensão constante na Constituição de 1988 

pode ter recebido influência do Forproex, visto que o Forproex lançou, logo em seu primeiro 

Encontro, no ano de 1987, as bases do conceito de extensão que até hoje influenciam as atuais 

definições de extensão e apoiam a sua institucionalização em diversas IES. É a seguinte a 

definição do Forproex (1987) em seu documento inicial: 

 

A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o 

Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora 

entre Universidade e Sociedade. A Extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito 

assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade 

de elaboração da praxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, 
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docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será 

acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes 

sistematizados, acadêmico e popular, terá como consequências a produção do 

conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, a 

democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade 

na atuação da Universidade. Além de instrumentalizadora deste processo dialético de 

teoria/ prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão 

integrada do social.  
 

O Forproex passa a ser, então, como se vê em Deus e Henriques (2017), a 

principal instância a pautar as questões sobre extensão no país. Inclusive o próprio princípio 

da indissociabilidade, afirmado no primeiro encontro de 1987, vira princípio constitucional 

em 1988. 

A criação do Plano Nacional de Extensão. Em 1998, também foi uma das grandes 

realizações do Forproex, principalmente pela garantia de recursos destinados a políticas de 

extensão que viessem a ser implementadas pelas IES. 

A questão da avaliação da extensão no Plano Nacional de Extensão aparece como 

um dos objetivos da extensão, da seguinte forma: “Tornar permanente a avaliação 

institucional das atividades de extensão universitária como um dos parâmetros de avaliação da 

própria universidade;” 

O Fórum também é responsável pela criação das diretrizes da extensão, 

estabelecidas no Plano Nacional de Extensão, que são as seguintes: 

• Interação Dialógica,  

• Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade,  

• Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão,  

• Impacto na Formação do Estudante, e  

• Impacto e Transformação Social.” 

A interação dialógica diz respeito à questão de não mais unidirecionalizar o 

conhecimento, mas reconhecê-lo como construído em conjunto, entre a sociedade e a 

universidade. 

A interdisciplinaridade e interprofissionalidade dizem respeito ao relacionamento 

que deve haver entre as questões que são de interesse da sociedade e às questões que são 

normalmente tratadas pelas universidades. Ambas questões precisam ser analisadas com os 

mesmos cuidados e importância. 

A indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão reafirma a Extensão Universitária 

como processo acadêmico, colocando-a lado a lado com o ensino e a pesquisa, conferindo-lhe 

o mesmo status presente nas outras áreas. 
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O impacto na Formação do Estudante refere-se ao contato com os estudantes terão 

com os problemas reais da comunidade, que fará despertar em muitos o olhar ético e de 

compromisso social perante as camadas mais desfavorecidas da sociedade. 

E, por último, o impacto e transformação social investe a atividade extensionista 

de um caráter político necessário à formação cidadã do aluno, imbuindo sua formação a de 

significados sociais e de elaboração de políticas públicas capazes de melhorar os problemas 

sociais enfrentados pelo país como um todo. 

No que diz respeito ao estímulo do financiamento à extensão, o Forproex teve 

influência direta na criação do Decreto nº 7.233, de 2010 (Brasil, 2010), que regulamenta a 

matriz de alocação de recursos para as universidades federais, no âmbito do MEC. O decreto, 

porém, condiciona, para o financiamento, a criação de ações que utilizem indicadores de 

monitoramento.  

Outro polo de discussão do Fórum que se constituiu em importante etapa 

garantida no rumo da institucionalização da extensão diz respeita à sua curricularização, 

prevista no PNE 2011-2020, que visa “Assegurar, no mínimo, dez por cento do total de 

créditos curriculares, exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão 

universitária” (meta 12.7) 

Outro ponto de destaque, também, da Política Nacional de Extensão 

implementada pelo Forproex diz respeito à avaliação da extensão. Nesta Política estão 

proposições acerca de quais seriam as áreas específicas de atuação dos indicadores, com 

intuito de orientar a criação de sistema de monitoramento e avaliação nacional da extensão, 

são eles: 

1. Política de Gestão;  

2. Infraestrutura;  

3. Relação Universidade - Sociedade;  

4. Plano Acadêmico;  

5. Produção Acadêmica. 

Destaca-se que são exatamente quatro dessas proposições as escolhidas para a 

elaboração do instrumental da pesquisa. No caso, as dimensões utilizadas foram a 1, 3, 4 e 5.  

Por último, nessa Política Nacional de Extensão Universitária foi criada a agenda 

estratégica da extensão: “Essa agenda é constituída por 12 (doze) ações necessárias ao 

desenho e redefinições nas políticas públicas de apoio e fomento de ações acadêmicas no 

âmbito das agências governamentais, do MEC, e das próprias Instituições de Educação 

Superior [...]” 
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Vê-se em Forproex (2013) que sempre foi sua preocupação a questão da avaliação 

da extensão. No documento final do XV Encontro Nacional foi criado o “Grupo de Trabalho 

(GT) de Avaliação, mais tarde transformado em Comissão Permanente de Avaliação de 

Extensão (CPAE).” 

Em Forproex (2013, p. 15) encontra-se que:  

 

Os estudiosos da Comissão Permanente de Avaliação da Extensão (CPAE), do 

Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão, dedicaram se a uma profunda reflexão 

sobre a avaliação da extensão universitária baseados, sempre, na premissa de que os 

processos avaliativos são políticos, devem ser rigorosos e absolutamente 

necessários. 

 

A CPAE, segundo Forproex (2013) publicou dois livros relacionados à avaliação 

da extensão. “Ambas publicações integram a Coleção Extensão Universitária (volumes 3 e 5), 

editada pelo FORPROEX.” 

Pode-se encontrar em Forproex (2013, p. 83), sobre a importância da avaliação da 

extensão, que: 

 

Para a CPAE, a importância da avaliação reside na confirmação clara e inequívoca 

do papel da extensão universitária como um componente acadêmico capaz de 

promover profundas mudanças na formação dos alunos e na sociedade como um 

todo. Sem avaliação, a defesa do conceito da extensão passa a ser apenas filosófica, 

no campo das ideias, e, portanto, sujeita a contestações com a mesma falta de 

argumentos. 

 

Ou seja, continuar sem avaliar devidamente a extensão é contribuir para que ela 

continue sendo considerada um apêndice das funções principais das IES. 

É necessário, também, que sejam estabelecidas diretrizes claras, em nível 

nacional, do que seja realmente necessário para que seja realizado um trabalho de extensão de 

qualidade, que traga resultados compensadores ao aprendizado dos alunos, tornando-o mais 

significativo e ao mesmo tempo, visível para a comunidade em geral que é a grande 

financiadora do estudo ofertado pelas instituições de ensino superior públicas (IPES). 

Um dos grandes problemas, diz respeito à padronização de indicadores de 

abrangência nacional que possam nortear a ação extensionista das IES. O Forproex, através do 

GT Interinstitucional sobre Indicadores de Avaliação da Extensão, lançou, no ano passado o 

livro Indicadores Brasileiros de Extensão Universitária (IBEU), que apresenta os resultados 

da pesquisa de mesmo nome, realizada pelo GT no período de novembro de 2015 a setembro 

de 2016, com o objetivo principal de captar a opinião de gestores, docentes e técnicos, com 

larga experiência em extensão universitária nas 5 regiões do Brasil, para definir um conjunto 
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de indicadores de referência com objetivo de avaliar a gestão da Extensão Universitária, 

estabelecendo parâmetros nacionais básicos para as universidades públicas. 

 

3.3 A pesquisa Indicadores Brasileiros de Extensão Universitária 

 

Uma das últimas e grandes contribuições do Forproex para a avaliação da 

extensão nas IES foi a pesquisa intitulada Indicadores Brasileiros de Extensão Universitária 

(IBEU), já citada anteriormente, mas que agora será analisada bem detalhadamente, afim de 

que se possa compreender sua importância para o tema da avaliação da extensão e, também, o 

porquê de sua escolha como fonte de elaboração das afirmações utilizadas no instrumento de 

coleta de dados primários. 

Conforme descrito na própria pesquisa, veja-se que a: 

 

[...] pesquisa IBEU foi realizada num período de quase um ano e resultou na geração 

de percepções sobre o momento da extensão universitária no Brasil e na validação 

de um conjunto de objetivos estratégicos e indicadores para avaliação e gestão de 

desempenho da extensão que servirão de referência para instituições. (IBEU) 
 

O IBEU consiste, portanto, em um relatório de pesquisa conduzida pelo Grupo de 

Trabalho Interinstitucional sobre Indicadores de Avaliação da Extensão, que teve como 

objetivo, desde sua criação, “promover estudos e assessorar a Coordenação Nacional e as IES 

na validação de indicadores e metodologia para avaliação da extensão universitária nas 

instituições públicas de ensino superior”. Esta pesquisa e seu relatório são, portanto, um dos 

mais recentes documentos relativos à avaliação da extensão nas IFES. Sobre a abrangência do 

círculo de pessoas que participaram respondendo à pesquisa, veja-se abaixo o que consta no 

relatório: 

 

O relatório apresenta os resultados da pesquisa Indicadores Brasileiros de Extensão 

Universitária (IBEU), realizada pelo GT de novembro de 2015 a setembro de 2016 

com objetivo de: captar a opinião de gestores, docentes e técnicos, com experiência 

em extensão universitária das 5 regiões do Brasil para definir um conjunto de 

indicadores de referência para avaliação e gestão da Extensão Universitária, 

estabelecendo um parâmetro nacional básico para as universidades públicas. (IBEU) 

 

Dessa forma, constata-se que a pesquisa sondou diversos segmentos da 

comunidade acadêmica a fim de estabelecer quais seriam os indicadores ideais que pudessem 

ser utilizados como parâmetro de utilização em todas as IES brasileiras. Outro importante 

ponto a ser destacado, diz respeito à abrangência da pesquisa, que se estendeu para todas as 
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cinco regiões do país, a fim de captar todas as nuances que a diversidade da sociedade 

brasileira apresenta. 

Segue destacado abaixo os objetivos da pesquisa relatados no próprio documento: 

 

- Incorporar opinião de profissionais acadêmicos sobre as definições e características 

de um conjunto de indicadores de extensão aplicáveis a nível nacional nas IES. 

- Obter retorno de opiniões sobre as dimensões e indicadores propostos previamente 

e sugeridos ao longo do processo. 

- Analisar as propriedades destes indicadores, principalmente relevância e 

mensurabilidade. 

- Consensualizar um conjunto de indicadores adequados para descrever, em base 

comum, a extensão universitária pública no Brasil. (IBEU) 

 

É interessante observar-se a tentativa de captar opiniões de diversos profissionais 

acadêmicos, que as opiniões se focaram nas dimensões e indicadores propostos previamente, 

inclusive que já haviam sido mencionados anteriormente nesta pesquisa. 

Objetivou-se também analisar a importância e a possibilidade dos indicadores de 

serem mensuráveis e, por último, tentar criar uma base comum de indicadores que pudessem 

ser utilizados para avaliar a extensão nas IES do Brasil. 

Vale ressaltar também que esses indicadores propostos não serviriam de base 

apenas às gestões de extensão das IES, mas também objetiva que estes indicadores possam ser 

utilizados para a construção de uma matriz orçamentária da extensão da Associação Nacional 

dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) e demais associações 

ligadas à gestão das IPES, como o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF). 

A metodologia utilizada na pesquisa que resultou nos IBEU, teve como base a 

tecnologia Delphi, para se possibilitar uma consulta a mais ampliada possível. “O Delphi 

baseia-se num “processo estruturado para recolha e síntese de conhecimentos de um grupo de 

especialistas por meio de uma série de questionários, acompanhados de um feedback 

organizado de opiniões”. 

Segue abaixo uma explicação mais detalhada sobre a tecnologia Delphi: 

 

A técnica é relativamente simples e consiste numa série de questionários enviados a 

um grupo de especialistas pré-selecionados. Estes questionários são concebidos para 

obter respostas individuais para uma tarefa específica e permitir aos especialistas 

aperfeiçoarem suas opiniões à medida que o grupo vai progredindo no trabalho 

(IBEU)  
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Os respondentes, foram, portanto, técnicos e docentes de IES membros do 

Forproex que aceitavam o convite recebido via e-mail para participar da pesquisa. Os 

questionários também foram sendo respondidos por via eletrônica. Segundo a tecnologia 

empregada, constata-se que foram tomados os seguintes procedimentos: 

 

As respostas foram emitidas segundo uma Escala Likert de 5 pontos associadas a 

cada questionamento. Atendendo um pressuposto da técnica Delphi, os respondentes 

da consulta foram sempre as mesmas pessoas, uma vez ser necessário o contínuo 

envolvimento e aprofundamento sobre o tema em estudo. (IBEU) 

 

As atividades para a construção dos indicadores seguiram recomendações do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG (2010), seguindo o método de oito 

passos explicitado a seguir: 

1. Avaliar objetivos e metas; 

2. Identificar os interessados; 

3. Definir tipos de indicadores; 

4. Definir critérios de seleção; 

5. Mapear indicadores candidatos; 

6. Realizar análise de trade-off; 

7. Validar indicadores; e 

8. Cadastrar indicadores 

Desses oito passos, os seis primeiros foram realizados diretamente pelo grupo de 

trabalho – GT encarregado da pesquisa, sendo os dois últimos realizados via consulta aos 

especialistas através do método Delphi. 

No primeiro passo, o GT considerou como o macro objetivo da extensão a 

definição contida na PNEU, que é a seguinte: 

 

A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, 

científico e político que promove a interação transformadora entre a universidade e 

outros setores da sociedade” (FORPROEX, 2012) 

 

Consideraram também as cinco dimensões da avaliação da extensão determinadas 

no documento do Forproex intitulado Avaliação Nacional da Extensão Universitária, que são 

as seguintes: Política de Gestão; Infraestrutura; Plano Acadêmico; relação universidade-

sociedade e produção acadêmica. 
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O segundo passo para criação de indicadores segundo o MPOG é identificar os 

interessados. O GT então, através de discussões determinou quem eram os “principais 

interessados (stakeholders) nos resultados das ações de extensão universitária”. Cinco grupos 

de stakeholders foram então identificados. São eles: a sociedade; os financiadores públicos; os 

estudantes, a gestão universitária e, por últimos, os docentes e técnicos administrativos. 

O terceiro passo foi a identificação dos tipos de indicadores que pudessem atender 

aos diferentes interesses dos stakeholders.  

O quarto passo foi estabelecer quais seriam os critérios de seleção dos 

indicadores, que, no caso, foram escolhidos dois: relevância e mensurabilidade. Ou seja, a 

importância do indicador em termos de informações a serem colhidas e a possibilidade de se 

medir os valores que fossem obtidos através do indicador. 

O quinto passo é mapear indicadores candidatos a serem utilizados. Dessa forma, 

o GT escolheu um total de cinquenta e oito indicadores a serem submetidos à avaliação. 

O sexto passo, a análise de trade-off, consiste em uma análise de perde-ganha, 

uma espécie de refinação para a decisão dos indicadores, que foi feita pelo GT ao longo das 

etapas da pesquisa. 

O sétimo passo, que contou com participação dos respondestes da pesquisa, era a 

validação dos indicadores, realizado em duas rodadas de consultas, relativamente à relevância 

e mensurabilidade. Veja-se abaixo a explicação retirada da própria pesquisa: “Em resumo, 

este critério estabelece que devem ser aprovados itens que recebam pontuação igual ou 

superior à mediana (valor 3) na escala de 5 pontos.” 

O oitavo e último passo consiste então na “consolidação dos indicadores 

aprovados e criação de uma base de referência para consulta.” 

É interesse ressaltar-se também em que etapas se deu a pesquisa IBEU. A primeira 

etapa consistiu na formação do GT, reunindo membros de sete instituições que fazem parte do 

Forproex. A segunda etapa foi a “Elaboração e teste piloto do questionário eletrônico”. Essa 

etapa passou pela validação do conteúdo do questionário que seria enviado, que continha três 

blocos de conteúdo: Caracterização da instituição e do respondente; uma relação de 16 

objetivos estratégicos e uma proposta de avaliação de cinquenta e oito indicadores. 

A terceira etapa da pesquisa IBEU correspondeu à primeira rodada Delphi. Veja-

se como foi realizada: 

 

A primeira rodada de consulta ampliada foi realizada no mês de janeiro de 2016 num 

período de 3 semanas. A partir das respostas obtidas e com apoio do software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versão 24) foi possível analisar a 
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pontuação atribuída na escala Likert de 5 pontos sobre o critério “adequabilidade” 

de cada objetivo e “re¬levância” dos indicadores. (IBEU) 

 

Nesta primeira rodada foi constatado, pelo GT que analisava, uma concordância 

muita alta de respostas, o que levou o GT a estabelecer critérios estatísticos mais refinados.  

A quarta etapa foi a segunda rodada Delphi, de onde os sete objetivos estratégicos 

foram mantidos e 52 indicadores aprovados. 

Segue abaixo a tabela 1 que trata da amostragem e de sua representatividade para 

que se justifique, nesta pesquisa, a utilização do IBEU. 

 

Tabela 1 – IES membros do Forproex participantes da pesquisa IBEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Para finalizar a análise do IBEU, retirou-se um trecho considerado importante 

para a compreensão da pesquisa, sua importância e o porquê de ter-se optado pela sua 

utilização.  

 

[...] desde o início o Projeto IBEU não se propôs a definir um conjunto de 

indicadores para a extensão universitária brasileira automaticamente adequável a 

qualquer instituição. Reconhecendo as múltiplas particularidades o objetivo 

proposto e alcançado foi estabelecer uma base de referência, em que diferentes 

instituições poderão se apoiar para pensar e planejar, considerando sua realidade 

particular. Os 16 objetivos estratégicos e 52 indicadores aqui apresentados são 

resultados de um pensamento e uma construção coletiva, que devem ser entendidos 

não como algo acabado, mas parte de um processo contínuo de pensar a avaliação da 

extensão e que necessariamente deverá demandar novos passos 

 

No próximo capítulo, que trata da metodologia da pesquisa, será demonstrado 

como foi feito o processo de escolha e adaptação dos indicadores que compõem a atual 

pesquisa. Serão mostradas também todas as afirmações que foram construídas a partir de um 
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processo de derivação, onde se reconstruiu o indicador através de um processo de paráfrase, 

com liberdade de adaptação ao modus operandi da pesquisa. 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A natureza da pesquisa foi definida como aplicada. Conforme diz Prodanov e 

Freitas (2013, p.51), a Pesquisa Aplicada “objetiva gerar conhecimentos para aplicação 

prática dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais.” 

Portanto, pretendeu-se com esse trabalho avaliar um programa educacional, com o intuito 

principal de se pesquisar seus objetivos, a fim de se melhorar seus resultados, alinhando-o 

com os últimos documentos regulatórios nacionais da área. 

Do ponto de vista de seus objetivos, a pesquisa apresentou-se como descritiva. 

Segundo Prodanov e Freitas (2013, p.52): 

 

Tal pesquisa observa, registra, analisa e ordena dados, sem manipulá-los, isto é, sem 

interferência do pesquisador. Procura descobrir a frequência com que um fato 

ocorre, sua natureza, suas características, causas, relações com outros fatos. Assim, 

para coletar tais dados, utiliza-se de técnicas específicas, dentre as quais se destacam 

a entrevista, o formulário, o questionário, o teste e a observação. 

 

O objetivo da pesquisa, como se sabe, é avaliar o Papex em relação aos recentes 

indicadores criados pela pesquisa IBEU, do Forproex. Dessa forma, optou-se por dar voz aos 

coordenadores de projetos Papex, buscando conhecer, da maneira mais objetiva possível e 

bastante próxima dos resultados práticos que eles tenham obtido com a execução de seus 

projetos. 

Outra justificativa para a escolha de uma pesquisa descritiva fundamenta-se no 

compromisso desta em buscar respostas que se baseiam em um pleno conhecimento 

científico. Segundo Gil (1996), “A pesquisa de caráter descritivo possui como objetivo a 

descrição das características de uma população, fenômeno ou de uma experiência”. 

Quanto aos procedimentos técnicos, foi feita uma pesquisa bibliográfica e 

documental, a fim de se compreender melhor o contexto da extensão universitária hoje e seu 

processo de institucionalização. 

Segundo Prodanov e Freitas (2013), todas as pesquisas se utilizam do 

procedimento de pesquisa bibliográfica: “Os demais tipos de pesquisa também envolvem o 

estudo bibliográfico, pois todas as pesquisas necessitam de um referencial teórico. Para a 

pesquisa bibliográfica, é interessante utilizar as fichas de leitura, que facilitam a organização 

das informações obtidas.” 

O processo de construção da pesquisa passou, então, por esse momento inicial, 

procurando conhecer as pesquisas relativas ao conceito e à prática da extensão universitária. 
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Verificou-se, também, de que forma as teorias da avaliação se relacionam com a 

extensão e de que forma pode ajudar em seu processo de institucionalização e de 

reconhecimento enquanto atividade de importância equivalente ao ensino e à pesquisa. 

Quanto ao material documental, pode-se dizer, baseado nos conceitos de Gil apud 

Prodanov e Freitas (2013, p. 56) que foram utilizados materiais de primeira e de segunda mão: 

 

[...] define os documentos de primeira mão como os que não receberam qualquer 

tratamento analítico, como: documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, 

contratos, diários, filmes, fotografias, gravações etc. Os documentos de segunda 

mão são os que, de alguma forma, já foram analisados, tais como: relatórios de 

pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas, entre outros. 

 

Portanto, os materiais de primeira mão que foram utilizados são as legislações 

referentes à extensão, a que muito teve que se recorrer no processo de aprofundamento teórico 

acerca da extensão. Já os de segunda mão referem-se aos materiais produzidos pelo Forproex, 

tendo como exemplo principal o IBEU, que é o resultado de uma pesquisa relativa à 

determinação de indicadores para o processo de avaliação da extensão. 

A técnica para a coleta de dados foi inicialmente documental, visando estabelecer 

um conceito de Extensão Universitária, por meio do estudo de sua história e da evolução das 

legislações pertinentes. Foi investigado de que forma a Extensão foi pensada e adaptada ao 

funcionamento e estruturas típicas dos Institutos, cuja característica principal é reunir diversos 

níveis de ensino. Foram analisados diversos marcos legais, resoluções, programas e projetos 

desenvolvidos, eventos e demais ações que ajudam na institucionalização da política 

extensionista no IFCE. A partir da consolidação dessa revisão bibliográfica, a análise 

prosseguiu rumo às legislações que definem especificamente a Extensão dentro do IFCE. 

A coleta dos dados secundários foi realizada a partir do Sistema de Gerenciamento 

da Proext – SIGPROEXT, no dia 06 de setembro de 2018. Foram baixados dois arquivos: o 

primeiro, às 14h:46m, no formato “.xls”, por meio da aba “informações gerenciais”. O 

segundo, às 14h:48m, através da exportação do arquivo no formato “.xls”, através da aba 

“listar”, presente na página que disponibiliza as ações de extensão e suas respectivas áreas de 

atuação. 

Alguns projetos do edital 2018 ainda não haviam sido cadastrados quando da 

retirada. Ainda assim, foi dado prosseguimento à coleta, pois já haviam informações de 29 

projetos de 2018 cadastradas. Foram consideradas, portanto, como fonte de dados 

secundários, apenas as informações sobre os projetos já cadastrados e disponibilizados no 

Sigproext na data anteriormente referida.  
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Verifica-se que dos 845 projetos cadastrados no sistema, 146 estavam cadastrados 

como ligados ao Papex. Uma média de 20% de todos os projetos cadastrados no Sistema, 

quando sabe-se que um total de 175 vagas de projetos foram disponibilizadas em editais. Isso 

leva a crer que alguns desses 29 projetos Papex ou não haviam sido cadastrados ou ainda não 

haviam sido associados ao Papex, na descrição do sistema. Outra hipótese é de que poderiam 

ser os projetos aprovados em 2018, que até o momento da coleta dos dados no Sistema não 

haviam sido cadastrados. 

De qualquer forma, não significa que esses 29 sejam sua maioria do ano de 2018, 

pois foi verificado, na planilha exportada, que justamente 29 projetos aprovados em 2018 já 

haviam sido cadastrados quando da coleta em 31/08/2018. Sendo assim, apenas 16 projetos de 

2018 ficaram de fora, restando apenas 13, dentre o período de criação até hoje. 

Na segunda parte da pesquisa, foi utilizada a técnica da pesquisa de campo. Está 

técnica adequou-se à perspectiva descritiva, pois a pretensão era verificar, quantitativamente e 

qualitativamente, até que ponto a execução do Papex estava atingindo seus objetivos descritos 

no edital e nos indicadores selecionados no IBEU/Forproex. 

Segundo Prodanov e Freitas (2013, p.58): 

 

As fases da pesquisa de campo requerem, em primeiro lugar, a realização de uma 

pesquisa bibliográfica sobre o tema em questão. Ela servirá, como primeiro passo, 

para sabermos em que estado se encontra atualmente o problema, que trabalhos já 

foram realizados a respeito e quais são as opiniões reinantes sobre o assunto. Como 

segundo passo, permitirá que estabeleçamos um modelo teórico inicial de referência, 

da mesma forma que auxiliará na determinação das variáveis e na elaboração do 

plano geral da pesquisa. 
 

Portanto, foram seguidos os passos propostos pelos autores citados, a fim de que 

se conseguíssem obter os dados da forma mais confiável possível, proporcionando maior 

credibilidade aos resultados. 

O tipo de pesquisa de campo que foi realizada é denominada, segundo Lakatos 

(2004) quantitativa-descritiva. Segundo as autoras, “[...]consistem em investigações de 

pesquisa empírica, cuja principal finalidade é o delineamento das características de fatos ou 

fenômenos, a avaliação de programas ou o isolamento de variáveis principais ou chaves.” 

Com relação à forma de abordagem, foi utilizada tanto a quantitativa como a 

qualitativa. Segundo Prodanov e Freitas (2013, p.69), a pesquisa quantitativa “considera que 

tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para 

classificá-las e analisá-las. Também, segundo os mesmos autores, a pesquisa se configurou 

como qualitativa pois essa modalidade: 
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[...] considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não 

pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Esta não requer o uso 

de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de 

dados e o pesquisador é o instrumento-chave. Tal pesquisa é descritiva. Os 

pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu 

significado são os focos principais de abordagem. 

 

A coleta de dados foi feita através de questionários criados com a utilização da 

ferramenta google forms. Essa ferramenta foi escolhida devido sua facilidade de utilização e a 

possibilidade de seu vínculo com a amostra escolhida, visto que todos dispõem, atualmente, 

de e-mail pertencente ao sistema google.  

Destaca-se também o fato dos servidores se encontrarem dispersos pelo estado do 

Ceará, lotados nos 33 campi do IFCE atuais. Por último, o formulário foi elaborado 

possibilitando a resposta no momento que julgarem adequado, finalizando e enviando apenas 

uma resposta, pois não era aceita mais de uma, ao término do questionário completo 

respondido. 

Os formulários foram, portanto, acessados pelo próprio e-mail institucional ou 

equivalente, de forma que os respondentes não tiveram uma dificuldade a mais ao terem que 

se conectar a outro link, pois o formulário já estava disponível no próprio e-mail. 

Sobre os questionários e sua utilização, Gil (1999, p.66) afirma que: 

 

O questionário apresenta uma série de vantagens. A relação que se segue indica 

algumas dessas vantagens, que se tornam mais claras quando o questionário é 

comparado com a entrevista: 

- possibilita a atingir grande número de pessoas, mesmo que estejam dispersas 

numa área geográfica muito extensa, já que o questionário pode ser enviado pelo 

correio; 

- implica menores gastos com pessoal, posto que o questionário não exige o 

treinamento dos pesquisadores 

- garante o anonimato das respostas; 

- Permite que as pessoas respondam no momento em que julgarem mais 

conveniente; 

- não expõe os pesquisados à influência das opiniões e do aspecto pessoal do 

entrevistador. 

 

Houve um cuidado na criação do formulário ao deixá-lo sem a possibilidade de 

identificação do respondente. Destaque-se que essa é uma das possibilidades do mecanismo 

de formulário utilizado que muito ajudou na obtenção de respostas que não se deixassem 

influenciar pela percepção da autoria, que de outra forma, poderia ter sido identificada.  
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O universo da pesquisa foi composto por todos os 105 coordenadores de projetos 

Papex que possuíam, no dia 06/09/2018, seus projetos devidamente cadastrados no Sigproext. 

Não foram feitas distinções com relação aos campi, às áreas temáticas, ao cargo do servidor 

(docente ou técnico administrativo), pois estas variáveis não influenciariam o alcance do 

objetivo principal, que era realizar a avaliação diagnóstica do Papex, com base nos 

indicadores da pesquisa IBEU/Forproex. 

Como foi possível enviar o questionário a todos os coordenadores dos projetos 

Papex, a amostra da pesquisa foi constituída de forma casual simples, ou seja, determinada 

aleatoriamente a partir das respostas ao questionário que foram recebidas. A escolha por esse 

tipo de amostragem justificou-se pelo fato do universo ser composto por um número pequeno 

de indivíduos, cujos membros possuíam em comum as caraterísticas suficientes para a 

pesquisa.  

Os formulários foram enviados, então aos coordenadores dos projetos aprovados 

em todos os editais, de 2014 a 2018. Dessa forma, o universo da pesquisa foi formado pelos 

servidores efetivos do IFCE que desenvolveram projetos Papex em algum dos editais. 

O instrumento de coleta de dados primários, portanto, foi um formulário, 

composto por afirmações às quais o respondente deveria demonstrar suas concordâncias ou 

discordâncias relativas à execução de seu projeto Papex.  

As afirmações foram divididas em 4 dimensões de avaliação dentre as 5 que são 

propostas pelo IBEU. As dimensões escolhidas foram as seguintes: Política de Gestão (PG); 

Plano Acadêmico (PA); Relação Universidade-Sociedade (RUS) e Produção Acadêmica 

(Prod).    

Os itens seguiram três modelos de respostas: múltipla escolha escalonada, 

binários com as opções sim e não; e apenas um aberto. A escolha por um ou outro modelo 

variou de acordo com o conteúdo que se desejava analisar.  

Prodanov e Freitas (2013, p.111) consideram que os questionários escalonados: 

 

São perguntas de múltipla escolha, nas quais as opções são destinadas a captar a 

intensidade das respostas dos entrevistados. As perguntas escalonadas são dadas por 

um nível de frequência ou hierarquia em que são enumeradas; conforme a pergunta, 

o entrevistado responde quanto à intensidade. 

 

Portanto, os itens elaborados com possibilidade de respostas escalonadas tinham 

as seguintes possibilidades de escolha: 

- Concordo totalmente. 
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- Concordo parcialmente. 

- Discordo parcialmente. 

- Discordo totalmente. 

Incluiu-se uma última pergunta aberta na qual o respondente teria a liberdade de 

tecer qualquer comentário acerca da execução de seu projeto. 

Os itens escalonados e binários foram feitos a partir dos indicadores propostos 

pelo IBEU, realizando-se uma paráfrase, para que fossem criadas as afirmações que 

responderiam pelo cumprimento ou não ao que o indicador se propunha analisar.  

Os primeiros indicadores trabalhados foram os do âmbito da Política de Gestão. 

Nesta dimensão, a pesquisa IBEU definiu 13 indicadores. Dentre estes 13 indicadores, foram 

utilizados 5 nesta pesquisa. Por questões de tempo e espaço, optou-se por não acrescentar à 

pesquisa os indicadores que não foram considerados. Para conferir todos eles, deve-se 

consultar a pesquisa IBEU.  

Abaixo, segue a tabela 2 que mostra os indicadores do âmbito política de gestão, 

escolhidos para compor o instrumento da pesquisa, seguidos de sua explicação, ambos 

retirados do IBEU. Na terceira coluna da tabela encontra-se a afirmação/paráfrase realizada 

para adaptá-los à pesquisa. 

 

Tabela 2 – Indicadores de política de gestão (PG), e a paráfrase/afirmação criada para 

cada um  

 
Indicador IBEU Afirmação utilizada no questionário 

P

PG2 

Estrutura organizacional 

de suporte a extensão universitária. 

Considero bem definidos os objetivos e a 

regulamentação do Papex apresentados em 

seu edital. 

 

PG3 

Institucionalização de programas e 

projetos de 

extensão. 

Considero adequada a quantidade de bolsas 

disponíveis aos discentes pelo Papex. 

 

PG4 

Valorização da prática extensionista 

como critério 

de promoção na carreira 

Minha participação no Papex contribuiu para 

minha promoção na carreira. 

 

PG8 

 

Garantia da qualidade na extensão. 

Considero bons os procedimentos formais e 

sistematizados adotados pela PROEXT para 

avaliação, promoção e acompanhamento das 

ações e dos resultados dos projetos 

submetidos ao Papex. 

 

PG13 

Recursos da extensão captados via 

prestação de serviços acadêmicos 

especializados. 

Houve captação externa de recursos para o 

IFCE a partir da execução de meu projeto. 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Logo em seguida, utilizou-se 4 indicadores do âmbito do Plano Acadêmico, dentre 

os 9 criados pela pesquisa IBEU. Lembra-se a opção por não se utilizar dos indicadores 

propostos no âmbito da infraestrutura, pois considerou-se este âmbito deslocado das questões 

centrais deste trabalho. 

  Segue a tabela 3 com os indicadores e afirmações propostas. 

 

Tabela 3 – Indicadores de política acadêmica (PA) 

Fonte: elaborada pelo autor. (2018) 

 

O terceiro âmbito considerado para a pesquisa foi o que trata dos indicadores de 

Relação entre a Universidade e a Sociedade. Neste âmbito, a pesquisa IBEU estabeleceu 13 

indicadores, dos quais esta pesquisa utilizou 6 deles.  

O fato de ter-se utilizado mais indicadores deste âmbito, reflete sua importância 

para a extensão e para a presente pesquisa também, pois o Papex trata da realização de 

projetos que devem ter como foco inicial de planejamento a comunidade externa ao IFCE. A 

tabela III mostra as afirmações e os indicadores dos quais derivaram. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador IBEU Afirmação utilizada no questionário 

 

 

PA5 

Contribuições da extensão 

para o ensino e a pesquisa. 

O desenvolvimento de meu projeto contribuiu para a 

criação de novas linhas de pesquisa. 

O desenvolvimento de meu projeto contribuiu para 

mudanças curriculares. 

O desenvolvimento de meu projeto contribuiu para a 

criação de novas metodologias de ensino. 

 

PA6 

Proporção de estudantes de 

graduação envolvidos 

em extensão. 

 

Meu projeto contou com a participação de discentes que 

não eram contemplados com bolsa. 

 

PA8 

Participação de docentes 

na extensão 

Houve, em meu projeto, o envolvimento de professores 

que não atuavam como coordenadores. 

 

PA9 

Participação de técnicos- 

administrativos na 

Extensão 

 

Houve, em meu projeto, o envolvimento de técnicos que 

não atuavam como coordenadores. 
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Tabela 4 – Indicadores de Relação Universidade x Sociedade 

Fonte: elaborada pelo autor. (2018) 

 

O quarto e último âmbito dos indicadores na pesquisa IBEU é o de Produção 

Acadêmica. Neste, 9 indicadores foram estabelecidos, dos quais 5 foram retirados para uso 

nesta pesquisa. Segue a tabela abaixo com as afirmações criadas. Seguem descritos e 

adaptados na tabela 5 abaixo: 

 

Tabela 5 – Indicadores de Produção Acadêmica (Prod) 
Indicador IBEU Afirmação utilizada no questionário 

Prod2 Produção de materiais 

para instrumentalização 

da extensão 

Foi criado, como resultado de meu projeto, material que 

pode servir de apoio ao desenvolvimento de ações de 

extensão: livros, manuais, cartilhas, outros. 

 

Prod4 

Publicação de artigos em 

periódicos com base em 

resultados da extensão 

Produzi artigo científico com base nos resultados de meu 

projeto. 

 

Prod5 

Comunicações em 

eventos com base em 

resultados da extensão 

Os resultados de meu projeto foram apresentados em 

algum tipo de evento. 

 

Prod6 

Produções audiovisuais Os resultados de meu projeto geraram algum tipo de 

produto audiovisual. 

 

Prod7 

Produções artísticas 

(exposições, espetáculos, 

outros) 

Os resultados de meu projeto foram transformados em 

algum material artístico. 

Fonte: elaborada pelo autor. (2018) 

 

Indicador IBEU Afirmação utilizada no questionário 

 

RUS2 

Parcerias 

interinstitucionais 

Foi firmado, como resultado de meu projeto, 

convênio/contrato/acordo de cooperação com organização 

do setor público 

 

 

RUS3 

  

Envolvimento de 

profissionais externos  

na extensão da IPES 

Houve, na execução de meu projeto, a colaboração de 

professores, técnicos, ou não acadêmicos, de outra 

instituição. 

R

RUS6 

Alcance da Prestação de 

Contas à Sociedade 

Utilizei-me de mecanismo de prestação de contas com a 

comunidade beneficiada com o projeto. 

RUS7 Público alcançado por 

programas e projetos 

Consegui atender a quantidade de membros da comunidade 

externa conforme planejei. 

 

RUS10 

Ações de extensão 

dirigidas às escolas 

públicas 

Meu projeto contou com o envolvimento de escola de 

ensino público como participante/beneficiária. 

 

RUS12 

Inclusão de população 

vulnerável nas ações 

extensionistas 

O público externo atendido por meu projeto 

pertence/pertencia a grupos de vulnerabilidade 

social. 
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No próximo capítulo será feita a análise dos resultados, divididos de acordo com 

cada âmbito de avaliação definido pelo Forproex em seus documentos, conforme visto nos 

capítulos anteriores. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A primeira informação obtida através do formulário foi relacionada à função 

desempenhada pelos respondentes. O Papex, desde seu primeiro edital, permite que o 

candidato a coordenador de um projeto inscreva-se como docente ou técnico administrativo 

servidor do IFCE. Dessa forma, considera-se importante a informação, a fim de obter-se 

conhecimento com relação à participação dos dois diferentes segmentos universitários que 

podem se candidatar a atuar como coordenador de um projeto Papex.  

Analisando os resultados, verifica-se uma participação bem mais elevada do 

segmento docente. Exatamente 88,7%, enquanto a de técnicos é de 11,3%, conforme exposto 

no gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Participação dos segmentos docente e técnico no Papex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. (2018) 

 

Lembra-se que a Portaria de nº 17, de 11 de maio de 2016, mencionada no 

capítulo de introdução, cita a participação dos técnicos administrativos nas atividades de 

extensão desenvolvidas nos IFs. 

Por trás dessa constatação, encontra-se como possíveis justificativas o fato de os 

professores terem como parte de suas atribuições, enquanto docentes, o desenvolvimento de 

atividades de extensão.  

No Plano de Trabalho Docente, documento de preenchimento obrigatório pelos 

docentes do IFCE, o professor poderá dedicar parte de sua carga horária de trabalho à 

participação em projetos de extensão. 
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A fim de se conseguir uma maior adesão dos técnicos administrativos ao Papex, 

sugere-se, portanto, medidas de estímulo, as mais variadas possíveis, a fim de, se não 

equacionar, pelo menos diminuir a distância entre as participações constatadas de docentes e 

técnicos. 

A partir da segunda afirmação presente no formulário, há uma divisão em quatro 

sessões, separando-o nas dimensões específicas de avaliação da extensão nas quais a pesquisa 

se propôs a investigar, que são: Política de Gestão, Plano Acadêmico, Relação Universidade x 

Sociedade e Produção acadêmica. 

A primeira dimensão utilizada, portanto, como vista no capítulo que tratou sobre a 

construção da IBEU, é a Política de Gestão. Nessa dimensão, a pesquisa buscou avaliar o 

quanto o Papex contribuiu para a extensão no que diz respeito à institucionalização da 

extensão, à regulamentação, à avaliação e acompanhamento das ações, ao relacionamento 

com outras dimensões institucionais, à captação e destinação de recursos internos e externos. 

 

5.1 Política de Gestão  

 

Com relação à política de gestão, Sousa e Meireles (2013) dizem que “A gestão 

processual é realizada no âmbito interno da instituição, sendo responsável pela 

implementação de políticas de extensão, pelo fomento das ações, pelo seu registro efetivo, 

pela sua avaliação e pela sua difusão e divulgação.” 

Dessa forma, considera-se o Papex um programa que possui grande potencial de 

promover essa institucionalização, dado seu grau de abrangência e os impactos positivos que 

podem ser investidos na carreira de técnicos e docentes. Os recursos, tanto humanos como 

físicos, que são alocados nesta ação também justificam a escolha deste âmbito a ser avaliado 

na pesquisa.  

A primeira afirmação, portanto, teve como origem o indicador PG2, que se refere 

à estrutura organizacional de suporte a extensão universitária, e que tem como objetivo 

“Identificar na IES a existência de órgãos definidores de políticas de extensão, responsáveis 

pela implementação de normas e regulamentações.” Dessa forma, optou-se na pesquisa por 

avaliar a qualidade do instrumental de regulamentação do Papex que, até o momento, é o seu 

edital.  

Por conseguinte, é esta a afirmação elaborada: Considero bem definidos os 

objetivos e a regulamentação do Papex apresentados em seu edital. Dessa forma, 62,3% 

responderam que concordam totalmente e 37,7% responderam que concordam parcialmente. 
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 Constata-se, então, uma polaridade entre duas respostas, onde prevalece a 

concordância positiva. Ainda que se leve em conta a possibilidade de uma resposta 

tendenciosa, por se estar avaliando a gestão do Programa, nota-se que há uma tendência 

bastante positiva para essa resposta, o que leva a crer que o Programa, mesmo utilizando-se 

apenas do edital como instrumento de regulamentação, encontra-se bem avaliado quanto ao 

estabelecimento de suas regras.  

Conclui-se, portanto, que, quanto a esse aspecto, o Programa encontra-se com boa 

avaliação e, por consequência, contribuindo com a institucionalização da extensão no IFCE, 

visto que colabora como aspecto positivo no rol de políticas de extensão estabelecidas pela 

instituição. Abaixo segue o gráfico 7, sobre as repostas à primeira afirmação do formulário. 

 

Gráfico 7 – Definição dos objetivos do Papex e sua regulamentação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. (2018) 

  

Com relação à segunda afirmação, também no âmbito da gestão da extensão, 

aparece a referência à avaliação da quantidade de recursos disponibilizados aos discentes 

participantes de um projeto Papex. Essa afirmação teve origem a partir do indicador PG3:  

Institucionalização de programas e projetos de extensão.  

Dessa forma, pensou-se que era interessante avaliar a quantidade de recursos 

empregada e sua distribuição, e que isso revelaria, também, o quanto o programa contribui 

para que a extensão se fortaleça através da realização de Programas e Projetos de Extensão no 

IFCE. É importante pensar-se que é sempre necessário que a importância de determinadas 

ações para uma instituição seja materializada em forma de recursos nela empregados. 

Portanto, de nada adianta dizer que se valoriza a extensão se não é empregada a quantidade 

necessária de recursos para que realmente a extensão seja valorizada. Deve-se levar em conta, 
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também, que a distribuição de recursos é uma opção política da gestão institucional que revela 

sua orientação administrativa e, pode-se dizer assim, o seu olhar sobre determinados aspectos 

do processo educacional. 

Com relação ao emprego dos recursos necessários, veja-se que diz no Forproex 

(2013): 

 

O fomento é concretizado na forma de bolsas de extensão e na alocação de recursos 

financeiros, materiais e humanos da Universidade e dos parceiros para a realização 

das ações. As dificuldades operacionais para a aplicação destes recursos são 

reclamações comuns dos extensionistas e que são geradas, na maior parte das vezes, 

pela incompreensão, por parte dos órgãos de controle e auditoria, das peculiaridades 

próprias da extensão universitária em sua ação extramuros e participativa. 

 

Por conseguinte, a afirmação elaborada para medir esses aspectos foi a seguinte: 

Considero adequada a quantidade de bolsas disponíveis aos discentes pelo Papex. Só para 

reforçar, considera-se que essa afirmação revele o interesse que a gestão da instituição tem, 

em termos reais de quantidade de fomento, pela extensão. 

A as concordâncias com relação a esta afirmação já não se mostraram tão 

positivas quanto a anterior. 41,5% concordaram totalmente, 37,7% concordaram parcialmente, 

15,1% discordaram parcialmente e 5,7% discordaram totalmente. Ou seja, constata-se uma 

divisão de opiniões, com tendência á discordância, já que menos da metade afirmaram 

concordar plenamente. Avalia-se, portanto, que, no quesito relacionado à alocação e 

distribuição de recursos, a gestão do Programa necessita pensar em melhorias.  

Nas respostas recebidas de forma aberta, discursiva, disponibilizadas pelo 

formulário no item 23, encontra-se alguns comentários que dizem respeito ao financiamento 

do Programa, sendo sua maioria de forma negativa, o que corrobora a percepção captada no 

item em análise. 

Levando em consideração que as avaliações positivas geralmente não suscitam 

comentários adicionais, pode-se entender que grande parte dos que não avaliaram 

positivamente este item em análise podem estar, nesse item 23, “justificando” seu 

descontentamento. 

Portanto, foram escolhidos alguns comentários que podem revelar algo comum 

nas avaliações que não foram positivas. Seguem os comentários:  

- “Seria interessante ter recurso de custeio”; 

- “Faz-se necessário a disponibilização de recursos financeiros para que os 

projeto seja melhor executado”; 
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- “O auxílio concedido pelo Papex só financia bolsas para estudantes no prazo de 

seis meses, mas sabemos que as ações de extensão com comunidades e grupos são 

prolongadas, pois há o estabelecimento de vínculos, logo o projeto fica desassistido pela 

extensão”. 

- “Existe a inconveniência que se refere ao sistema de definição de número de 

bolsistas e conformidade com as necessidades e peculiaridades do projeto. Penso que o 

número de bolsas deveria ser variável, conforme a justificativa, oscilando entre 1 e 4 

bolsistas.” 

Pelo que foi visto, verifica-se opiniões que remetem à questão de distribuição do 

recurso, que acreditam que deveria haver recurso para custeio, a fim de se melhorar a 

execução. Outro tipo de opinião é contrário ao tempo em que a bolsa é disponibilizada, de 6 

meses, quando as ações com comunidades demandariam maior tempo de participação do 

aluno. Ou seja, identifica-se questões a respeito da quantidade de recursos e de sua 

distribuição. 

Segue abaixo o gráfico 8, que ilustra o ponto discutido anteriormente: 

 

Gráfico 8 – Recurso destinado às bolsas de extensão para discentes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. (2018) 

 

A próxima afirmação tinha como possibilidades de respostas uma relação binária, 

representada por SIM ou NÃO. Escolheu-se essa modalidade a fim de que se ajustasse melhor 

à natureza da afirmação, tornando mais fidedigna a apuração e análise dos resultados. 

Esta afirmação, a terceira, que também se integra ao âmbito da gestão, diz que a 

participação como coordenador de um projeto Papex contribuiu para sua promoção na 
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carreira. Esta afirmação deriva do indicador PG4: “Valorização da prática extensionista como 

critério de promoção na carreira.” Assim, entende-se que um dos critérios que possibilitam 

averiguar se o Programa está contribuindo para a institucionalização da extensão é verificar se 

ele está proporcionando a oportunidade de progressão na carreira aos servidores que o 

coordenam. 

Os resultados foram os seguintes: 69,8% afirmaram que sim, ou seja, que 

coordenar um projeto do Papex contribuiu para sua promoção na carreira. Logo, 30,2% 

afirmaram que não. Por conseguinte, pode-se entender que o Programa tem contribuído 

bastante para que os servidores possam progredir em suas carreiras. Para a elaboração dessa 

afirmação, confiou-se que todos os servidores entenderiam que a palavra promoção significa 

elevação de nível nos seus respectivos planos de carreira. De qualquer forma, a percepção de 

que suas carreiras sofreram impactos positivos com o Programa pode-se ser inferida a partir 

das escolhas das respostas.  

Veja-se no gráfico 9 as respostas à terceira afirmação da área de gestão. 

 

Gráfico 9 – Contribuição do projeto para a promoção na carreira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. (2018) 

 

A penúltima afirmação ligada ao âmbito da gestão, deriva do indicador PG8, que 

se refere à garantia da qualidade da extensão, através “de procedimentos formais e 

sistematizados para avaliação e aprovação de propostas, acompanhamento da execução e 

resultados de ações de extensão”.  
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Sendo assim, esse indicador aproxima-se desta pesquisa de forma a ouvir, pela 

voz dos coordenadores, se o Papex, em termos de acompanhamento e avaliação de sua 

execução, por parte da gestão de extensão do IFCE, esteve bem avaliado. 

Na compreensão da maioria dos respondentes algo não esteve muito bem. Veja-se 

que 39,6% concordaram totalmente com a afirmação; um número maior, 47,2% concordaram 

parcialmente; 9,4% discordaram parcialmente e 3,8% discordaram totalmente. Ou seja, 60,4% 

não concordaram com a afirmação, considerando suas devidas proporções.  

A análise dessas respostas demonstra claramente a importância de se ter 

trabalhado com respostas que deram a possibilidade ao respondente de graduar suas 

concordâncias e discordâncias. Sem esquecer o fato de que os coordenadores dos projetos 

sabiam que estavam avaliando a gestão de extensão do IFCE, representada pela PROEXT, da 

qual o autor da pesquisa também faz parte. Ainda que com o anonimato garantido, a de se 

considerar algum tipo de influência para uma análise otimista. Dessa forma, o fato de não se 

concordar completamente, já se afigura como algum tipo de discordância que deve ser 

considerada. 

Da mesma forma que se procedeu quando da análise da disponibilização dos 

recursos, que gerou como resultado um nível considerável de discordância, dever-se-á analisar 

também algumas opiniões acrescentadas de forma discursiva, através do item 23. Vejamos: 

- “[...] Os mecanismos de avaliação do projeto são bem técnicos e 

generalizantes, não dando margem para descrever de fato como o projeto se deu e nem anexar 

imagens.” 

- “Acompanhamento in locus da Proext!” 

- “O acompanhamento e monitoramento das ações ficam muito aquém, não há 

instrumentais que verifiquem a eficiência, a eficácia e efetividade do projeto proposto 

comprometendo assim a execução do projeto proposto.” 

Como se pode ver, algumas opiniões se aproximam com relação ao 

acompanhamento do desenvolvimento dos projetos. Isso se ajusta ao que foi verificado nos 

números quando menos da metade concordou com a afirmação acerca da qualidade do 

acompanhamento da gestão de extensão do IFCE. 

O gráfico XX demonstra o balanço geral com relação à quarta afirmação relativa 

ao âmbito da gestão. 
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Gráfico 10 – Procedimentos formais e sistematizados para 

acompanhamento do PAPEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. (2018) 

 

E a última afirmação no âmbito da gestão relaciona-se com a captação de recursos 

externos, expressa pelo indicador PG13: Avaliar a capacidade institucional para captação 

externa de recursos via prestação de serviços.  

A escolha desse indicador deve-se à possibilidade de que o projeto Papex envolva 

alguma forma de prestação de serviços em sua execução ou seus resultados. O que se 

verificou nesse indicador é que não está havendo a percepção de que o projeto poderá 

configurar-se como uma forma de prestação de serviços, por exemplo, que possa vir a se 

reverter em captação de recursos, ainda que, de determinado ponto de vista, alguns projetos 

possam ser enxergados como prestação de serviço.  

Prossegue-se então aos números da afirmação que coletou dados de forma binária, 

sim ou não: 75,5% discordaram da afirmação de terem captado recursos externos e 24,5% 

afirmaram que houve essa captação de recursos. Não foi verificado, nas contribuições 

discursivas, nenhuma explicação mais detalhada, ou mesmo dúvidas sobre esse item. Veja-se 

em seguida o gráfico 11: 
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Gráfico 11 – Captação de recursos externos no desenvolvimento do projeto 

Papex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. (2018) 

 

Para finalizar a análise do âmbito da política de gestão, veja-se o que se encontra 

em Forproex (2013) afirmam sobre a importância da avaliação da gestão da extensão 

universitária como um todo: 

 

Esse estado de “vir a ser”, no entanto, não deve ser impeditivo para que a extensão 

universitária se estruture e se organiza de forma a responder de forma clara sobre: 

quais são os objetivos institucionais que persegue? Que dados se têm sobre suas 

ações? Como podemos avaliar os efeitos e os impactos da extensão na universidade 

e fora dela? 

 

5.2 Plano Acadêmico  

 

A dimensão do plano acadêmico trata de aspectos que relacionam a extensão com 

as atividades acadêmicas propriamente ditas, tendo como principais o ensino e a pesquisa. Do 

Forproex (2013), vê se que “O plano acadêmico analisa as possibilidades de incorporação da 

extensão na vida acadêmica, valorizando as experiências desenvolvidas pelo conjunto de 

participantes na ação extensionista (professores, funcionários e alunos)”. Ou seja, nesse 

âmbito de avaliação, deve ser considerada também a participação dos diversos atores da 

comunidade acadêmica. 

A primeira, a segunda e terceiras afirmações do formulário, no âmbito do plano 

acadêmico, são derivadas do indicador PA5: Contribuições da extensão para o ensino e a 
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pesquisa. Portanto, optou-se, como forma de melhor contemplar as três áreas e colher 

informações mais precisas, por dividir o indicador em três afirmações. 

A afirmação que inicia o segundo âmbito a ser avaliado é:  O desenvolvimento de 

meu projeto contribuiu para a criação de novas linhas de pesquisa. Como se observa, 

pretendeu-se verificar o quanto o Papex tem contribuído com a pesquisa no sentido da 

diversificação das linhas de pesquisa. A final de contas é na interação com a sociedade que a 

comunidade acadêmica deve descobrir quais os reais problemas que necessitam serem 

pesquisados para que se encontrem soluções eficazes.  

Analisando a afirmação, verificou-se que 32,1% concordaram totalmente; 43,4 

concordaram parcialmente; 17% discordaram parcialmente, e 7,5% discordaram totalmente. 

Logo, com base nas questões já analisadas anteriormente, pode-se dizer que não houve 

concordância plena significativa. O que pode traduzir que a maioria não concorda que seu 

projeto influenciou diretamente a criação de uma nova linha de pesquisa, mas que 

provavelmente, devido ao grande número de respostas de concordância parcial, deve ter 

havido algum tipo de influência positiva na realização do projeto de extensão, em relação às 

atividades de pesquisa.  

A final de contas, somando as concordâncias totais e parciais obteve-se 60,4% de 

uma relação positiva entre o Papex e as linhas de pesquisa, denotando que de alguma forma 

houve influência, sim, do Papex sobre a pesquisa. Sobre essa afirmação, houve o registro de 

uma participação forma, dos respondentes: “O projeto trouxe o desenvolvimento de outras 

ações de extensão, assim como de projetos de pesquisa na área.” Essa contribuição, portanto, 

confirma a percepção positiva em relação à contribuição do Papex na intercessão entre 

extensão e pesquisa. 

Observe-se o gráfico 12, que resume as quantidades das respostas obtidas no 

formulário para a primeira afirmação do plano acadêmico: 
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Gráfico 12 – Contribuição para a criação de novas linhas de pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. (2018) 

 

A próxima afirmação trata da questão da relação da extensão com o ensino, mais 

precisamente com a possibilidade de a extensão influenciar na elaboração e alteração das 

propostas curriculares dos cursos ofertados pelo IFCE. Lembra-se que o no âmbito do plano 

acadêmico o destaque se dá, principalmente, na relação entre o tripé ensino-pesquisa-

extensão. Dessa forma, derivando do mesmo indicador PA5, com a seguinte afirmação: “O 

desenvolvimento de meu projeto contribuiu para mudanças curriculares.”, pretende-se 

diagnosticar em que medida o Papex está colaborando para o aumento da relação entre 

extensão e ensino, mais especificamente no que diz respeito ao projeto curricular de cursos 

(PCC). 

As respostas à afirmação mencionada ficaram divididas da seguinte forma: 24,5% 

concordam totalmente; 39,6% concordam parcialmente; 20,8% discordam parcialmente e 

24,5% discordam totalmente. Observa-se uma coincidência interessante: concordância e 

discordância total igualaram seus percentuais. Ficando as parciais desequilibradas com 

predomínio para concordância positiva. Analisando os números, e levando em consideração a 

tendência à positividade já mencionada, deve-se entender que existe pouca certeza com 

relação à concordância total, indicando que não deve ter havido, de fato, forte relação entre 

Papex e mudança curricular. Ainda assim, deve-se considerar uma influência, que 

provavelmente diga respeito a uma alteração que ainda não haja se oficializado, ou seja, que 

ainda esteja em processo.  

Outro fator de influência para a não positividade dessa afirmação diz respeito à 

participação dos técnicos como respondestes. Esses nem sempre estão tão próximos das 

questões acadêmicas quanto estão os professores. Avalia-se, portanto, que deve haver maior 
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ênfase na observação dos fatores que possam contribuir com alterações curriculares advindas 

de vivências proporcionadas pelos projetos de extensão do Papex, inclusive por parte dos 

técnicos. 

Veja-se agora o gráfico 13 ilustrando essa última discussão: 

 

Gráfico 13 – Influência do Papex em mudanças curriculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. (2018) 

 

A análise da próxima informação vem a corroborar o ponto de vista de que a 

mudança curricular que pensada pode estar se iniciando através das metodologias adotadas 

em sala de aula e se configurando para materializar-se em futuras oportunidades de alteração 

de matrizes curriculares. 

A afirmação analisada agora é a terceira a derivar do mesmo indicador PA5 e está 

elaborada da seguinte forma: “O desenvolvimento de meu projeto contribuiu para a criação de 

novas metodologias de ensino.” Portanto, essa afirmação continua a análise da relação entre a 

extensão e o ensino, no âmbito do plano acadêmico. Como analisado anteriormente, para os 

técnicos, é mais difícil mensurar esse impacto.  

Dessa forma, levar-se-á em conta essa diferença. As respostas foram as seguintes: 

35,8% concordam totalmente; 49,1% concorda parcialmente; 13,2 discorda parcialmente e 

1,9% discorda totalmente. Sendo assim, deduz que houve uma concordância mais positiva em 

relação a essa afirmação, já que somadas contabilizam quase 85%. É possível afirmar-se que a 

maioria acredita que houve influência do Papex na metodologia de ensino. Este é um número 

muito bom para o Programa, já que significa um impacto real na sala de aula e uma clara 

interseção entre extensão e ensino. 
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Na PNE, é possível verificar uma conceituação para o ensino que vai muito além 

da sala de aula tradicional.  Quanto ao ensino, portanto: 

 

[...] discute-se e aprofunda-se um novo conceito de sala de aula, que não se limite ao 

espaço físico da dimensão tradicional, mas compreenda todos os espaços, dentro e 

fora da universidade, em que se realiza o processo histórico-social com suas 

múltiplas determinações, passando a expressar um conteúdo multi/inter/trans-

disciplinar, como exigência decorrente da própria prática.  

 

Também na PNE, sobre a relação da extensão com os currículos de ensino, diz-se 

que:  

 

Fica bastante explícito que a extensão só se concretizará, enquanto prática 

académica, quando for discutida a sua proposta de ação global e sua inserção 

institucional nos departamentos, definindo as suas linhas de ensino e pesquisa em 

função das exigências da realidade. 

 

Segue o gráfico 14 demonstrando as porcentagens de respostas para a afirmação 

analisada acima: 

 

Gráfico 14 – Contribuição do Papex para a criação de novas metodologias 

de ensino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. (2018) 

 

Segue-se à análise das três últimas informações acerca do plano acadêmico, que 

trazem em comum a questão do envolvimento de três dos mais importantes atores da 

comunidade acadêmica: discente, docente e técnico. Como falado no início desta seção, 

analisar o Programa em relação ao plano acadêmico significa verificar a interação entre 
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extensão, ensino e pesquisa e, por último, verificar o quanto o Programa está copnseguindo 

envolver a comunidade acadêmica representada pelos três segmentos mencionados. 

 O indicador de cuja informação deriva é o “PA6: Proporção de estudantes de 

graduação envolvidos em extensão.” Dessa forma, para se avaliar esse indicador com relação 

ao Papex, elaborou-se a seguinte afirmação aos respondentes: “Meu projeto contou com a 

participação de discentes que não eram contemplados com bolsa.” Pretende-se, então, obter-se 

um tipo de mensuração relativa à quantidade de discentes que se envolveram com o projeto, 

além daqueles que estavam recebendo a bolsa cedida pelo Programa. Dessa forma, os 

números foram os seguintes: 77,4% concordaram totalmente; 11,3% concordaram 

parcialmente; 1,9% discordaram parcialmente e 9,4% discordaram totalmente. 

Por conseguinte, é possível inferir uma concordância positiva muito forte, 

expressa em 88,7% total e parcialmente. Portanto, afirma-se que o Papex está envolvendo 

uma quantidade de discentes que vai além daqueles três que recebem a bolsa. Como o 

percentual de concordância total encontra-se muito alto, é possível afirmar que essa 

participação se dá com números também altos. Então, avalia-se que nesse ponto o Papex está 

respondendo bastante positivamente ao indicador. 

Segue o gráfico 15 para melhor visualização dos números: 

 

Gráfico 15 – Participação discente além dos discentes bolsistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. (2018) 

 

A afirmação seguinte também deriva do mesmo indicador que tem como objetivo 

avaliar a participação da comunidade acadêmica, agora, especificamente, dos docentes. No 
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entanto a modalidade de resposta era binária. A afirmação foi “Houve, em meu projeto, o 

envolvimento de professores que não atuavam como coordenadores.”  

Quis-se, com essa afirmação, verificar se houve a participação de mais professores 

além do coordenador, que, no caso, poderia ser professor ou técnico.  

Os resultados foram os seguintes: 62,3% afirmaram que sim e 37,7% afirmaram 

que não. Portanto, pode-se dizer que a grande maioria dos projetos contou com a participação 

de mais professores além do coordenador do projeto. Uma avaliação bastante positiva para o 

Programa, que mostra o envolvimento do segmento docente com a extensão no IFCE. Veja-se 

o gráfico XX. 

 

Gráfico 16 – Participação de docentes além do coordenador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. (2018) 

 

Segue a agora a análise da última afirmação do formulário no âmbito do plano 

acadêmico: “Houve, em meu projeto, o envolvimento de técnicos que não atuavam como 

coordenadores.”  

Como se pode constatar, trata-se do mesmo aspecto abordado nas duas afirmativas 

anteriores, que diz respeito à participação da comunidade acadêmica, no caso, técnicos. O que 

é interessante de se observar é que a concordância positiva foi menor para os ténicos 

administrativos. Infere-se, portanto, que essa fatia da comunidade acadêmica precisa de mais 

incentivos para sua participação. Lembra-se que essa afirmação deriva do indicador PA9 do 

IBEU, voltado para a necessária: “Participação de técnicos-administrativos na extensão”. 

Segue o gráfico 17 para ilustrar a análise dessa informação. 
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Gráfico 17 – Participação de técnicos além do coordenador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. (2018) 

 

5.3 Relação Universidade x Sociedade  

 

Como visto no percurso histórico para a definição da extensão, por muito tempo a 

sociedade foi vista apenas como a ponta final do caminho da extensão. Pensava-se 

internamente à universidade, decidia-se, havia a ação, e os produtos, finalmente eram 

entregues à comunidade. 

Com relação a participação da sociedade, pode-se ver, na resolução nº 7, de 18 de 

dezembro de 2018, criada pelo Conselho Nacional de Educação, em seu Art. 5º, inciso I, 

dizer-se que “a interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio da 

troca de conhecimentos, da participação e do contato com as questões complexas 

contemporâneas presentes no contexto social.” Ou seja, a importância de se estabelecer um 

diálogo com a sociedade, através da extensão, já se encontra devidamente legalizada. As IES 

devem elaborar, portanto, seus projetos em conjunto com a sociedade e, de preferência, 

executá-los e avalia-los também de forma conjunta. 

Deus e Henriques (2017), afirmam sobre esse tema que: 

 

A relação universidade/sociedade não pode ser uma junção de duas importantes 

palavras. Um discurso competente e bem elaborado. Exige fortalecimento de 

parcerias entre os poderes públicos federal, estaduais e municipais, visando a 

implementação de políticas públicas que integrem as universidades na superação da 

pobreza e promoção do desenvolvimento sociocultural; requer um exercício 

profundo de aceitação da realidade do outro, seja esse «outro” a comunidade ou a 

própria universidade. 

 

Por conseguinte, o primeiro indicador utilizado para esse o âmbito em questão foi 

o “RUS2: Parcerias interinstitucionais”. Utilizando-se desse indicador e elaborando a 
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afirmação “Foi firmado, como resultado de meu projeto, convênio/contrato/acordo de 

cooperação com organização do setor público ou privado”, pretendeu-se avaliar o quanto o 

Papex tem contribuído para que o IFCE firme acordos de parcerias com instituições externas. 

Portanto, segue a análise dos resultados.  

A afirmação apresentou respostas binárias. 66,7% concordaram de forma negativa 

e 33,3% de forma positiva. Logo, conclui-se que a grande maioria dos projetos não 

estabeleceu parceria com outras instituições.  

É importante destacar-se que a utilização dos termos jurídicos na afirmação tem a 

intenção de deixar mais claro que se trata de uma parceria formalizada, ou seja, firmada por 

ambas as partes via documentos jurídicos. Pelo amplo número de negativa, supõe-se que a 

maioria compreendeu a questão da formalização. E, pela tendência à “positivação”, é possível 

que respostas positivas não correspondam a parcerias firmadas por vias legais.  

Desta forma, avalia-se que o Papex não tem contribuído significativamente para o 

estabelecimento de parcerias externas. Ressaltando-se, portanto, que a gestão do Programa 

deve dar mais atenção ao baixo resultado alcançado por esse indicador que, por tudo que foi 

visto, principalmente nas análises do material teórico e documental, trata-se de um dos pontos 

mais importantes para o alcance do objetivo principal do Programa, que, lembre-se, é o 

fortalecimento da extensão no IFCE. Segue o gráfico 18, para melhor identificação dos 

números. 

 

Gráfico 18 – Convênios, contratos e acordos de cooperação firmados como 

resultado do Papex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. (2018) 

 

O próximo indicador é o RUS3: “Envolvimento de profissionais externos na 

extensão da IPES”. Esse indicador também trabalha a relação com a comunidade externa e 
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tem como objetivo avaliar o Papex quanto à participação de profissionais externos no projeto. 

A afirmação derivada foi “Houve, na execução de meu projeto, a colaboração de professores, 

técnicos, ou não acadêmicos, de outra instituição.” As respostas foram que 35,2% 

concordaram totalmente; 37% concordaram parcialmente; 3,7% discordaram parcialmente e 

24,1% discordaram totalmente. Analisa-se, portanto, que este indicador apresenta bom 

resultado, visto que, somadas, as concordâncias positivas alcançam 72,2%.  

O fato da maioria ter tido concordância parcial, pode significar que a participação 

poderá não ter sido, em alguns casos, diretamente na execução, mas no planejamento, por 

exemplo, ou até mesmo em outras etapas. O que não invalida o indicador, já que este cita o 

“envolvimento”, não especificando em que nível se dá esse envolvimento, por exemplo, como 

executor, não igualando o que estava na afirmação do instrumento de pesquisa. O gráfico 19 

revela mais claramente as respostas. 

 

Gráfico 19 – Participação de profissionais externos na execução do Papex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. (2018) 

 

O indicador seguinte a ser analisado foi o RUS6: “Alcance da Prestação de Contas 

à Sociedade.” A afirmação derivada foi “Utilizei-me de mecanismo de prestação de contas 

junto à comunidade beneficiada com o projeto.” Com essa afirmação, então, pretendeu-se 

avaliar o quanto a execução do Papex contribuiu com citado indicador, relativo à prestação de 

contas à sociedade. Portanto, ainda no âmbito da relação com a sociedade.  

Dessa forma, segue-se para as respostas obtidas: 35,2% concordaram totalmente; 

46,3% concordaram parcialmente; 3,7% discordaram parcialmente e 14,8% discordaram 
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totalmente. Encontra-se uma resposta bastante positiva, onde também se avalia que a grande 

adesão à concordância parcial deve ser interpretada levando em conta a não exatidão do tipo 

de prestação de contas, que não ficou explicitamente definida na afirmação. Isto pode ter 

levado a algumas respostas que demonstraram insegurança. A descrição do indicador, no 

IBEU, mostra essa possibilidade de interpretação múltipla: a prestação de contas pode ser, por 

exemplo, financeira, quanto às atividades desenvolvidas ou até mesmo em relação aos 

resultados alcançados. De qualquer forma, todas revelam uma atitude de maior 

comprometimento com a sociedade.  

Desta forma, avalia-se como bastante positivo o atendimento deste indicador, já 

que a soma das concordâncias positivas chega ao total de 81,5% dos respondentes. Veja-se o 

gráfico 20 com as porcentagens obtidas. 

 

Gráfico 20 – Realização de prestação de contas junto à comunidade 

beneficiada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. (2018) 

 

Passa-se agora para o quarto indicador escolhido para a pesquisa, que se relaciona 

com o alcance de público externo pelo Papex. Portanto, tratou-se com esse indicador de 

identificar o quanto os coordenadores atingiram de seu público alvo planejado. 

A afirmação, desta feita, foi derivada de três indicadores com propostas muito 

semelhantes: RUS 7 - Identificar o alcance dos programas projetos de extensão junto à 

comunidade externa, 8 -  Identificar o alcance das ações de extensão junto à comunidade 

externa por meio de cursos e eventos, e 9 - Identificar o alcance das ações de extensão 

(prestação de serviço) junto à comunidade externa. Avalia-se, facilmente, que a única 

diferença diz respeito ao tipo de atividade realizada. Em se tratando do Papex, cujas ações são 
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projetos, deriva-se para a seguinte afirmação: “Consegui atender a quantidade de membros da 

comunidade externa conforme planejei.”. 

Segue-se a análise das respostas. 51,9% concordaram totalmente; 37% 

concordaram parcialmente e 11,1% discordaram parcialmente. Foi identificado que para essa 

afirmação não houve discordância total. O que revela, possivelmente, que todos estavam 

pretendendo afirmar que alcançaram, ainda que não totalmente. Avalia-se um índice de 

concordância bastante alto no total: 88,9%. Esse fato mostra que o Papex está alcançando um 

bom resultado, já que os projetos, quando avaliados para recebimento da bolsa, são avaliados 

no quesito de quantidade de público que se deseja alcançar. Dessa forma, avalia-se que o 

Papex está bem no alcance de público externo. Veja-se o gráfico 21 correspondente a esta 

afirmação. 

 

Gráfico 21 – Atendimento à comunidade externa na quantidade planejada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. (2018) 

 

As duas últimas afirmações com que se pretende avaliar o Papex no âmbito da 

relação universidade x sociedade relaciona-se ao tipo de público atendido. Como visto na 

análise dos estudos e documentos relativos à extensão, deve haver um olhar especial para as 

comunidades que necessitam de um maior cuidado do Estado. É necessário aproximar-se mais 

especificamente das comunidades carentes e ouvi-las no sentido de atender às suas reais 

demandas. Veja-se o que diz o PNEU em relação a essa necessária articulação da universidade 

com os diversos atores sociais e suas demandas próprias: 

 

Ao reafirmar o compromisso social da universidade como forma de inserção nas 

ações de promoção e garantia dos valores democráticos, de igualdade e 

desenvolvimento social, a extensão se coloca como prática académica que objetiva 
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interligar a universidade, em suas atividades de ensino e pesquisa, com as demandas 

da sociedade. (PNEU) 

 

Dessa forma, parte-se para a análise do indicador RUS10: “Ações de extensão 

dirigidas às escolas públicas”. A afirmação que se derivou deste indicador tem como objetivo 

detectar o quanto o Papex conseguiu, em porcentagem, atingir de participação das escolas 

públicas. Analisando-se os resultados na forma de respostas binárias, vê-se que: 63% 

contaram com o envolvimento de escolas públicas e 37% não contaram. Avalia-se, portanto, 

de forma muito positiva esse indicador, visto que mais da metade dos coordenadores afirmam 

que foi estabelecido esse alcance. Veja-se o gráfico 22 que ilustra as porcentagens. 

 

Gráfico 22 – Envolvimento de escolas públicas na execução do Papex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. (2018) 

 

A última afirmação do âmbito da relação universidade x sociedade, na perspectiva 

da qualidade do público envolvido, diz respeito ao atendimento a grupos de vulnerabilidade 

social.  

O indicador utilizado é o RUS12: “Inclusão de população vulnerável nas ações 

extensionistas”. Derivou-se a seguinte afirmação: o público externo atendido por meu projeto 

pertence/pertencia a grupos de vulnerabilidade social. Com esta afirmação, pretendeu-se 

verificar-se o quanto o público externo atendido pelo Papex se enquadra como público de 

vulnerabilidade social. As respostas, portanto, foram: 57,4% concorda totalmente; 37% 

concorda parcialmente; 3,7% discorda parcialmente e 1,9% discorda totalmente.  

Analisando os resultados, Avaliou-se clara tendência à positividade na escolha das 

respostas. 94,4% das respostas ficaram positivas ao todo, de forma total ou parcial. Isso indica 
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uma forte preocupação de inclusão do público considerado em situação de vulnerabilidade, 

revelando forte tendência da extensão praticada no IFCE. Avalia-se, portanto, de forma 

bastante positiva a qualidade do público atendido, de forma que ele se encontra bastante 

alinhado ao que os indicadores da relação universidade x sociedade esperam da extensão, na 

pesquisa IBEU, realizada, lembrando-se, pelo Forproex. Em seguida, apresenta-se no quadro 

23 as porcentagens. 

 

Gráfico 23 – Índice percentual de público em situação de vulnerabilidade 

social atendido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. (2018) 

 

5.4 Produção Acadêmica  

 

Este é último âmbito das respostas do formulário, que é o âmbito da produção 

acadêmica. Nesse âmbito pretendeu-se abordar a contribuição que o Papex fornece à produção 

acadêmica, vista como umas das prerrogativas de análise do SINAES. Veja-se como encontra-

se esta questão na Lei do SINAES, no inciso II, do Art. 3º: “(...) 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;” 

O primeiro indicador a ser utilizado, então, foi o Prod2, que diz o seguinte: 

“Produção de materiais para instrumentalização da extensão.”  

Dessa forma, para obtermos respostas que permitissem analisar o quanto o Papex 

contribuiu com esse indicador derivamos a seguinte afirmação: “Foi criado, como resultado 

de meu projeto, material que pode servir de apoio ao desenvolvimento de outras ações de 
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extensão como: livros, manuais, cartilhas, outros.” Foi dado ao respondente opções binárias, 

ou seja, sim ou não. O resultado foi o seguinte: 59.3% afirmaram que sim, que foi criado 

material e 40,7% afirmaram que não.  

Por conseguinte, avalia-se uma não tão grande diferença. O que torna menor ainda 

a consideração da tendência à positividade nas respostas. Portanto, avalia-se que a 

contribuição ainda precisa aumentar, ainda mais quando se sabe que, em tese, todos os 

projetos, independentemente de suas características específicas, podem estar elaborando 

algum tipo desses materiais que objetivam a colaborar como apoio ao desenvolvimento das 

ações de extensão. Vejamos os resultados expressos no gráfico 24. 

 

Gráfico 24 – Criação de material, como resultado do projeto, que pode 

servir de base para outras ações de extensão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. (2018) 

 

O próximo indicador e sua afirmação derivada, abordam a questão da 

apresentação dos resultados em algum tipo de evento. O indicador é o Prod 5: “Comunicações 

em eventos com base em resultados da extensão.” A afirmação derivada foi: “Os resultados de 

meu projeto foram apresentados em algum tipo de evento”.  

Portanto, pretendeu-se “Identificar a apresentação de trabalhos em eventos 

(congressos, seminários, colóquios etc) a partir de resultados das ações de extensão.” (IBEU). 

 Os resultados foram que 83,3% afirmaram que sim e 16,7 que não. Avalia-se um 

índice muito alto de respostas positivas comparadas às negativas. Esta diferença tão alta pode 

ser considerada, também, porque, não foi explicitado, na afirmação, que os resultados 

deveriam ter sido apresentados em eventos científicos. De qualquer forma, como o âmbito 

tratava de produção acadêmica, é provável que muitos coordenadores tenham entendido a 

palavra evento como restrita a eventos científicos.  
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Apesar dessas questões, avalia-se como muito positivo esse indicador, pois a 

diferença para positivo encontra-se muito grande. Para a manutenção desses números, 

recomenda-se que os editais continuem incentivando esta produção no momento da seleção, 

quando estabelece uma pontuação a mais para quem apresenta seus resultados em eventos 

científicos. Observe-se o gráfico 25, para melhor visualização. 

 

Gráfico 25 – Apresentação dos resultados do projeto em algum evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. (2018) 

 

O próximo indicador é o Prod 6: “Produções audiovisuais.” Tem como objetivo 

“Identificar o número de novas produções áudios-visuais geradas a partir de resultados da 

extensão.”  

Portanto, a afirmação dele derivada foi a seguinte: “Os resultados de meu projeto 

geraram algum tipo de produto audiovisual.” Os resultados foram os seguintes: 63% 

afirmaram que não e 37% afirmaram que sim. Pode-se avaliar esse resultado como não sendo 

bom, pois vê-se que a maioria não realizou essa produção que, dentre outros objetivos, são 

muito eficazes para a divulgação e institucionalização da extensão, que, como se sabe, é o 

objetivo do Programa Papex no IFCE.  

Dessa forma, considera-se que este indicador revela uma área que precisa ser 

melhor explorada nos próximos editais, como forma de contribuir ainda mais para o 

atendimento dos objetivos do Papex. Veja-se a seguir o gráfico 26, relativo a essa 

contribuição. 
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Gráfico 25 – A realização do projeto resultou em algum produto áudio-

visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. (2018) 

 

A última afirmação do formulário, que encerra a análise no âmbito dos produtos 

acadêmicos, foi derivada do seguinte indicador: Prod 7: “Produções artísticas (exposições, 

espetáculos, outros),” que tem como objetivo, segundo o IBEU, “ Identificar o número de 

produções artísticas produzidas e lançadas a partir de resultados da extensão.” Tendo gerado a 

seguinte afirmação: “Os resultados de meu projeto foram transformados em algum material 

artístico”.  

Feita a análise dos resultados, constatou-se uma grande discordância: 85,2%. 

Tendo a concordância sido de apenas 14,2%. Avalia-se, portanto, que este indicador, para 

conseguir melhores resultados, precisará ser bastante incentivado nos próximos editais. Veja-

se o gráfico 26 para melhor ilustração. 
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Gráfico 26 – Transformação de resultados do projeto em material artístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. (2018) 

 

Avalia-se que os resultados acadêmicos foram positivos, no geral, ficando os 

artísticos mais esquecidos. Esse indicador, sendo atendido, irá responder a demanda de outras 

áreas da extensão, como a arte, que, se envolver os participantes do projeto, estará 

envolvendo, também, a comunidade externa e a divulgação que será criada a partir das 

apresentações que o produto artístico poderá gerar. Fica então como contribuição para os 

próximos editais a serem lançados. Uma forma de incentivo para a criação destes produtos 

específicos. 

A última questão abre espaço para uma resposta aberta: “Há algum(ns) aspecto(s) 

do Papex sobre o qual você gostaria de tecer alguma crítica, a fim de torná-lo mais eficaz?”. 

Como verificado, algumas respostas relacionadas às perguntas anteriores já foram analisadas. 

Em suma, pôde-se constatar que a maioria dos respondentes se aproveitou da questão aberta 

para tecer críticas e/ou sugestões a alguns pontos do Programa, conforme analisado nos itens 

que correspondiam aos comentários.  

De respostas positivas, obtivemos apenas de um dos coordenadores, afirmando 

que “com o projeto foram elaboradas várias apostilas para serem utilizadas como material 

didático; O projeto foi apresentado em vários eventos por exemplo, universo ifce, Connepi, II 

expo IFCE Arte e Tecnologia”.  

Sobre os pontos negativos, a maioria deles concentrou-se na questão da 

distribuição dos recursos; do tempo de execução do Programa; e do baixo acompanhamento 

da execução do projeto pela Proext;  
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Portanto, verificou-se que a maioria das respostas abertas referiu-se a questões 

pertencentes ao âmbito da gestão do Programa, possivelmente por serem questões 

identificadas como contribuições que possam melhorar o Programa nos aspectos de seus 

gestão.
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6 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar os resultados do Programa de Apoio a 

Projetos de Extensão do Instituto Federal de Educação do Ceará (Papex), empregando 

indicadores elaborados pelo Fórum de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras (Forproex). Além disso, foram analisados os indicadores de extensão, elaborados 

pela pesquisa “Indicadores Brasileiros de Extensão (IBEU)”, realizada pelo Forproex. Em 

seguida: foram compilados e analisados dados extraídos do Sistema de Gerenciamento da 

Pró- Reitoria de Extensão (SigProext) sobre a execução do Papex, e, finalmente, coletados 

dados por meio de questionário aos coordenadores dos projetos financiados pelo Papex, com 

perguntas elaboradas a partir dos indicadores apontados na pesquisa IBEU. 

Dessa forma, 55 coordenadores de projetos Papex responderam a instrumento 

composto por 23 itens, divididos em quatro grandes áreas de avaliação da extensão: Gestão, 

Plano Acadêmico, Relação Universidade x Sociedade e Produção Acadêmica.  

Analisando os dados constatou-se que no âmbito da gestão, muitos consideraram 

que deveria haver recursos para consumo, não apenas para bolsas aos discentes. Também teve 

destaque a questão do tempo destinado para o início e término da execução do projeto, que 

muitas vezes não permite a sua plena execução. Alguns também cobraram um 

acompanhamento mais efetivo ao desenvolvimento do projeto. De forma positiva, a maioria 

considerou que as regras para participação no programa estão bastante claras e que seu 

envolvimento com o Papex lhe propiciou a evolução em seus padrões de carreira.  

No âmbito do plano acadêmico, houve uma resposta muito positiva, o que veio a 

mostrar que o Papex tem alcançado o objetivo de aproximar a extensão do ensino e da 

pesquisa, contribuindo para a tríade clássica do Ensino Superior: ensino x pesquisa x 

extensão.  A maioria dos respondentes afirmou que a realização do projeto influenciou 

diretamente na criação de novas linhas de pesquisa; que houve influência nas definições 

curriculares dos cursos e, inclusive, grande relação com modificações nas metodologias de 

ensino. Na questão do envolvimento da comunidade acadêmica, foram muito positivas as 

respostas, revelando que tanto docentes quanto discentes envolveram-se bastante com a 

execução do projeto. Faz-se exceção apenas ao segmento técnico, visto não haver se revelado 

tão participativo como os outros dois.   

 No âmbito da relação universidade x sociedade, as respostas ficaram divididas 

com relação aos indicadores. Os indicadores que medem a relação com outras instituições não 

alcançaram uma margem muito positiva, pois ficaram com concordância total um pouco 
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maior que 30%, seguido da concordância parcial com um índice parecido. Com relação à 

qualificação do público atendido, constata-se um alto cumprimento dos indicadores, pois 

ambos alcançaram bons índices: mais de 60% tiveram beneficiários de escolas públicas, 

seguido de quase 60% que concordam em terem atendido um grupo que se enquadra na 

categorização de vulnerabilidade social. Portanto, no âmbito sociedade x universidade, o 

Papex alcança bons resultados no tipo de público atendido, mas não repete a conquista em 

relação ao ato de firmar parcerias com instituições externas. 

No âmbito da produção acadêmica, os resultados também mostraram uma divisão 

de tendências de acordo com os indicadores avaliados. Com relação aos produtos acadêmicos 

mais tradicionais, como livro, cartilha, publicação e apresentações em eventos, o resultado foi 

muito bom. Porém, os resultados que apresentam maior impacto comunicacional, atingindo 

maior público, como produtos áudio-visuais e artísticos, obteve-se um índice bem mais baixo 

de concordância, atingindo, com produto áudio-visual, perto de 40%.   

Diante do exposto, e considerando todos os âmbitos de análise, os resultados 

foram em sua maioria bons. Levando em conta que o objetivo principal do Programa é 

institucionalizar a extensão no IFCE, e que os indicadores do IBEU revelam justamente o 

quanto a instituição está alinhada ao que se espera que seja realizado de atividades de 

extensão nos principais documentos nacionais. Pode-se avaliar, portanto, que o Papex está 

alcançando grande parte de seus objetivos, principalmente no que diz respeito à criação de um 

Programa que financia ações extensionistas, revelando o interesse da instituição em investir  

boa parte de seus recursos na extensão; também pela oportunidade de aproximar a extensão 

dos dois principais eixos de atuação, que são o ensino e a pesquisa; e por último, por estar 

alcançando o público alvo mais importante da extensão, que se caracteriza pela 

vulnerabilidade social.   

Dessa maneira, seguem-se algumas sugestões de ações que poderão ser tomadas, 

visando à melhoria do atendimento a alguns indicadores IBEU que não foram tão bem 

avaliados: 

- Criar uma resolução que oficialize o Papex enquanto Programa permanente de 

financiamento de projetos de extensão no IFCE, a fim de que se garanta uma maior 

continuidade. 

- Elaborar dispositivos institucionais que incentivem a participação dos campi na 

execução dos projetos, para que esses possam disponibilizar parte de seus recursos 

financeiros, a fim de que os coordenadores disponham de materiais específicos para o 

desenvolvimento pleno do que foi planejado. 
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- Melhorar os mecanismos de acompanhamento e gerenciamento dos projetos 

para que os coordenadores sintam-se mais amparados perante as dificuldades que possam 

surgir no desenvolvimento do projeto e na prestação de contas. 

- Incluir nos editais de seleção dos projetos uma pontuação maior para os 

coordenadores que tiverem algum tipo de parceria institucional estabelecida como resultado 

de uma ação de extensão; ou então que seja entregue, ao inscrever-se no edital, documento 

que comprove o início de um acordo formal de parceria com uma instituição externa, que será 

colaboradora na execução do projeto Papex.  

- Realizar um evento de mostra artística cuja finalidade seja exibir resultados dos 

projetos Papex. 

Finalmente, recomenda-se, como pesquisas futuras, que os indicadores do IBEU 

sejam utilizados para se avaliarem outras ações de extensão do IFCE, visando verificar quais 

pontos de fragilidade precisam ser melhor trabalhados, a fim de que as atividades de extensão 

possam, cada vez mais, alinharem-se aos referenciais nacionais e, desta forma, se 

institucionalizarem e diversificarem-se, garantido uma qualidade cada vez maior à formação 

dos alunos, garantindo que estejam sempre voltadas às grandes questões sociais que 

continuam sem solução na sociedade brasileira. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DO PAPEX 

Prezado extensionista, 

Este questionário faz parte da pesquisa "Avaliação Diagnóstica do Programa de Apoio a 

Projetos de Extensão do IFCE", realizada em nível de mestrado em políticas públicas e 

avaliação da educação superior (Poleduc) da Universidade Federal do Ceará (UFC). O 

objetivo desta pesquisa é avaliar a eficácia do Programa de Apoio a Projetos de Extensão do 

IFCE - PAPEX e você poderá contribuir respondendo a este questionário eletrônico. 

 

Você coordena ou coordenou um projeto de extensão financiado pelo PAPEX, e por isso sua 

resposta é muito importante para a implementação de possíveis melhorias na execução dos 

próximos editais PAPEX, melhorando, por consequência, a qualidade das atividades de 

extensão praticadas pelo IFCE. Este questionário foi elaborado com base nos indicadores de 

pesquisa do FORPROEXT intitulada INDICADORES BRASILEIROS DE EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA.  

 

Você não será identificado em nenhum momento do questionário, de forma que lhe será 

garantido o anonimato.  

 

Informações referentes ao autor da pesquisa estarão disponíveis ao término do questionário. 

 

*Obrigatório 

 

1 - No IFCE, trabalho como: * 

DOCENTE 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

 

POLÍTICA DE GESTÃO 

 

 

2 - Considero bem definidos os objetivos e a regulamentação do PAPEX apresentados 

em seu edital. * 

CONCORDO TOTALMENTE 

CONCORDO PARCIALMENTE 

DISCORDO PARCIALMENTE 

DISCORDO TOTALMENTE 

 

3 - Considero adequada a quantidade de bolsas disponíveis aos discentes pelo PAPEX. * 

CONCORDO TOTALMENTE 

CONCORDO PARCIALMENTE 

DISCORDO PARCIALMENTE 

DISCORDO TOTALMENTE 
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4 - Minha participação no PAPEX contribuiu para minha promoção na carreira. * 

SIM 

NÃO 

 

5 - Considero bons os procedimentos formais e sistematizados adotados pela PROEXT 

para avaliação, promoção e acompanhamento das ações e dos resultados dos projetos 

submetidos ao PAPEX. * 

CONCORDO TOTALMENTE 

CONCORDO PARCIALMENTE 

DISCORDO PARCIALMENTE 

DISCORDO TOTALMENTE 

 

6 - Houve captação de recursos externos para o IFCE a partir da execução de meu 

projeto. * 

SIM 

NÃO 

 

 

PLANO ACADÊMICO 

 

7 - O desenvolvimento de meu projeto contribuiu para a criação de novas linhas de 

pesquisa. * 

CONCORDO TOTALMENTE 

CONCORDO PARCIALMENTE 

DISCORDO PARCIALMENTE 

DISCORDO TOTALMENTE 

 

8 - O desenvolvimento de meu projeto contribuiu para mudanças curriculares. * 

CONCORDO TOTALMENTE 

CONCORDO PARCIALMENTE 

DISCORDO PARCIALMENTE 

DISCORDO TOTALMENTE 

 

9 - O desenvolvimento de meu projeto contribuiu para a criação de novas metodologias 

de ensino. * 

CONCORDO TOTALMENTE 

CONCORDO PARCIALMENTE 

DISCORDO PARCIALMENTE 

DISCORDO TOTALMENTE 

 

10 - Meu projeto contou com a participação de discentes que não eram contemplados 

com bolsa. * 

CONCORDO TOTALMENTE 

CONCORDO PARCIALMENTE 

DISCORDO PARCIALMENTE 

DISCORDO TOTALMENTE 
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11 - Houve, em meu projeto, o envolvimento de professores que não atuavam como 

coordenadores. * 

SIM 

NÃO 

 

12 - Houve, em meu projeto, o envolvimento de técnicos que não atuavam como 

coordenadores. * 

SIM 

NÃO 

 

RELAÇÃO UNIVERSIDADE X SOCIEDADE 

13 - Foi firmado, como resultado de meu projeto, convênio/contrato/acordo de 

cooperação com organização do setor público ou privado. * 

SIM 

NÃO 

 

14 - Houve, na execução de meu projeto, a colaboração de professores, técnicos, ou não 

acadêmicos, de outra instituição. * 

CONCORDO TOTALMENTE 

CONCORDO PARCIALMENTE 

DISCORDO PARCIALMENTE 

DISCORDO TOTALMENTE 

 

15 - Utilizei-me de mecanismo de prestação de contas junto à comunidade beneficiada 

com o projeto. * 

CONCORDO TOTALMENTE 

CONCORDO PARCIALMENTE 

DISCORDO PARCIALMENTE 

DISCORDO TOTALMENTE 

 

16 - Consegui atender a quantidade de membros da comunidade externa conforme 

planejei. * 

CONCORDO TOTALMENTE 

CONCORDO PARCIALMENTE 

DISCORDO PARCIALMENTE 

DISCORDO TOTALMENTE 

 

17 - Meu projeto contou com o envolvimento de escola de ensino público como 

participante/beneficiária. * 

SIM 

NÃO 

 

18 - O público externo atendido por meu projeto pertence/pertencia a grupos de 

vulnerabilidade social. * 

CONCORDO TOTALMENTE 

CONCORDO PARCIALMENTE 

DISCORDO PARCIALMENTE 

DISCORDO TOTALMENTE 
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PRODUÇÃO ACADÊMICA 

 

 

19 - Foi criado, como resultado de meu projeto, material que pode servir de apoio ao 

desenvolvimento de outras ações de extensão como: livros, manuais, cartilhas, outros. * 

SIM 

NÃO 

 

20 - Os resultados de meu projeto foram apresentados em algum tipo de evento. * 

SIM 

NÃO 

 

21 - Os resultados de meu projeto geraram algum tipo de produto audiovisual. * 

SIM 

NÃO 

 

22 - Os resultados de meu projeto foram transformados em algum material artístico. * 

SIM 

NÃO 

 

23 - Há algum(ns) aspecto(s) do PAPEX sobre o qual você gostaria de tecer alguma 

crítica a fim de torná-lo mais eficaz? 

 

Sua resposta 

 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Declaro, através deste termo, que concordei em participar da pesquisa intitulada Avaliação 

Diagnóstica do PAPEX, desenvolvida pelo mestrando André Monteiro de Castro, cujos 

contatos são andremonteiro@ifce.edu.br e (85) 9 XXXX-XXXX, e por seu orientador, o 

Professor Dr. Wagner Andriola, ambos vinculados a Universidade Federal do Ceará (UFC). 

Em virtude disso, fico ciente de que os resultados desse estudo serão exclusivamente 

utilizados para fins de pesquisa. Afirmo que participei da pesquisa por minha própria vontade, 

sem receber recurso financeiro ou de qualquer outra natureza, apenas com a intenção de 

colaborar com o seu desenvolvimento e conclusão, sendo informado de que será mantido meu 

anonimato e de que posso negar-me a participar a qualquer momento, sem qualquer prejuízo. 

Enfim, aceito o descrito neste termo.  

 

 

 

 

 

mailto:andremonteiro@ifce.edu.br
mailto:andremonteiro@ifce.edu.br
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ANEXO A – ORGANOGRAMA DE FUNCIONAMENTO DA REITORIA DO IFCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://ifce.edu.br/acesso-a-informacao/Institucional/organograma_ifce-1.pdf (2018) 

 


