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RESUMO 

 

 

Este estudo faz uma análise da gestão de projetos de extensão desenvolvidos na 

Universidade do Estado da Bahia e apresenta uma reflexão acerca das diretrizes da Extensão 

Universitária no Brasil, os avanços produzidos e os documentos elaborados pelo Fórum de 

Pró-Reitores de Extensão das Universidades Brasileiras (Forproex) a partir de sua constituição 

1987. Identifica como se apresenta um projeto de extensão na sua estrutura, suas principais 

características e traz subsídios necessários para a elaboração de um instrumento que contribua 

para a gestãodos projetos extensionistas. São abordados os processos metodológicos de 

gerenciamento de projetos do PMBOK, de Planejamento de Projeto Orientado pelo Escopo 

com o objetivo de verificar como estão inseridosos elementos caracterizadoresdas diretrizes 

da Política Nacional de Extensão, publicada em 2012, na estrutura e nas fases que compõem 

um projeto. Através de um estudo de caso, da análise documental e da observação participante 

direta da pesquisadora como integrante do quadro da instituição são apresentados os 

resultados da pesquisa objeto de estudo e, por fim, são apresentadas algumas recomendações 

visando melhorar o processo de gerenciamento dos projetos extensionistas, a partir de uma 

proposta de um instrumento orientador que venha subsidiar o processo de aprovação de um 

projeto de extensão na instituição, que possa contribuir com a institucionalização e o 

fortalecimento da Extensão na Universidade do Estado da Bahia. 

 

 

Palavras Chave: Gestão, Projetos, Extensão Universitária. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This study aims to contribute to the institutionalization of projects’ management in the 

Universidade do Estado da Bahia. It reflects on the guidelines of the community activities in 

Brazilian universitieswhich can be observed in the documents drawn up by the ExtensionVice 

Rectors of Universities based on the 1987 Constitution. The work identifies how to present 

the structure of a project, its features to support the development of instruments that 

contribute to the institutionalization of the management of projects. It is showed the processes 

of PMBOK project management and how to be inserted the phases that constitute a project. 

Through a case study, the documental analysis is presented, as well as the result of it which is 

the main object of this study. Finally, some suggestions are given to the institutions aiming at 

improving the management process of projects in this area. A proposal of an instrument 

ispresented as an advisor to support the approval of extension projects at the institutions. 

 

 

 

Key words: management, projects, extension university. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Na Chamada Sociedade do Conhecimento
1
 vivemos um cenário de mudanças 

impulsionadas pela globalização que, com o avanço das tecnologias de comunicação elimina 

fronteiras, bem como barreiras comerciais que exigem das organizações mais inovação em 

menos tempo, além de excelência em produtos e serviços cada vez mais complexos. Tal 

dinâmica é que garante a permanência das organizações no mercado tão competitivo. Nesse 

cenário de inovação, cresce a participação do Governo em investimentos voltados para o 

desenvolvimento de tecnologias que contribuam para a sobrevivência das empresas por meio 

de programas estratégicos de governo, que possibilitem a melhoria da competitividade nas 

instituições. 

As Universidades têm desempenhado papel de destaque como parceiras do Governo 

na execução de projetos integrados às suas atividades de ensino, pesquisa e extensão no 

atendimento às demandas da sociedade, direcionando maiores investimentos para a educação, 

qualificação profissionais e criando acesso às tecnologias, que carecem de modernização na 

gestão pública. Nesse sentido, as universidades buscam promover mudanças institucionais, 

remodelagem organizacional e de processos que atendam às exigências legais de volume e de 

tempo, e que acompanhem os processos de mudanças e de inovação do mercado. 

Nesse panorama de aumento de investimentos públicos, que geram pressões por 

resultados cada vez mais rápidos e em ciclos de renovação ainda mais curtos, tem sido exigida 

maior habilidade na gestão pública, na execução dos programas de governo, para que tragam 

maior produção e eficiência na resolução de problemas com redução de custos e de tempo 

para a sociedade. Tal exigência traz para a Administração Pública um novo processo de 

qualificação do serviço, com o intuito de consolidar um modelo de gestão pública que prima 

pela eficiência e pela efetividade da ação governamental, bem como o controle voltado para 

resultados, inserindo, no seu contexto para modernização do serviço público, cada vez mais 

técnicas e formas de gestão utilizadas na iniciativa privada. 

                                                 
1
A noção de “sociedade do conhecimento” (knowledge society) surgiu no final da década de 1990. A UNESCO, 

em particular, adotou o termo “sociedade do conhecimento” ou sua variante “sociedades do saber” dentro de 

suas políticas institucionais. De acordo com Abdul Waheed Khan (subdiretor-geral da UNESCO para 

Comunicação e Informação), “O conceito de ‘sociedades do conhecimento’ é preferível ao de sociedade da 

informação’ já que expressa melhor a complexidade e o dinamismo das mudanças que estão ocorrendo. [...] o 

conhecimento em questão não só é importante para o crescimento econômico, mas, também, para fortalecer e 

desenvolver todos os setores da sociedade” (BURCH, 2005). 
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Com essa política de acelerada inovação dos órgãos governamentais, as universidades 

públicas vêm realizando projetos que exigem mais da sua capacidade de administração, como 

por exemplo, modernização estrutural e da gestão das suas competências, tanto humanas 

como de processos que gerem maior valor e economia de tempo. Esse processo tem se 

fortalecido com a avaliação institucional, principalmente a partir da implantação do Sistema 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), Lei nº 10.861/2004, tendo por 

finalidades: a melhoria da qualidade da educação superior; a orientação de expansão da sua 

oferta; o aumento permanente da sua eficácia institucional; a efetividade acadêmica e social, 

especialmente a promoção e o aperfeiçoamento dos compromissos de responsabilidade social 

das Instituições de Educação Superior (IES). 

Para dar operacionalidade a essas finalidades, o SINAES criou dez dimensões que 

devem compor o Sistema de Avaliação Institucional. Entre elas, destacamos três que, a nosso 

ver, se relacionam de modo direto com as demais, a saber: a “política para o ensino, a 

pesquisa e a extensão”; a “responsabilidade social da instituição”; a “comunicação com a 

sociedade”. O “diálogo” entre tais dimensões evidencia a necessidade de sistematização e 

melhorias em outros processos na instituição, o que vai impactar diretamente na gestão dos 

projetos de extensão da Universidade. Sendo assim, torna-se necessária a elaboração de 

mecanismos consistentes de avaliação da eficiência e da efetividade, assim como a adoção de 

indicadores institucionais que podem proporcionar o acompanhamento e a mensuração do seu 

desempenho no contexto local, regional e nacional, contribuindo para um substancial 

aperfeiçoamento do sistema. 

A falta de um marco legal da educação superior brasileira através de um documento 

que trate especificamente da extensão universitária dificulta o processo avaliativo. O que 

existe são documentos setoriais que pretendem dar orientações gerais às IES sobre a extensão. 

O próprio Plano Nacional da Educação - PNE, Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, no 

capítulo sobre a Educação Superior (Art. 23), traça objetivos e metas que permitem às 

Universidades desenvolverem, com autonomia, ações de ensino, pesquisa e extensão, de 

forma indissociável, sem, contudo, estabelecer uma normatização desse processo. 

Atender a proposta de avaliação nas linhas básicas do Fórum Nacional de Extensão 

Universitária, assim como critérios para indicadores complementares aos indicadores 

existentes na instituição e os que ainda estão em construção a partir das novas demandas do 

SINAES, integrando as ações desenvolvidas no ensino e na pesquisa é uma meta que ainda se 

encontra em processo de operacionalização na maioria das Instituições de Ensino Superior. 
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A institucionalização da extensão ganha força e passa a ser incorporada nas 

universidades a partir dos movimentos políticos: criação do Fórum de Pró Reitores das 

universidades públicas, Plano Nacional de Extensão 1999/2001, se reafirmando com a Política 

Nacional de Extensão (2012), que concentra esforços com o objetivo de traçar estratégias 

políticas que tornem possível o cumprimento dos preceitos estabelecidos nos princípios da 

Extensão. De acordo com esses princípios, a concepção de universidade traz a 

indissociabilidade entre a pesquisa, o ensino e a extensão, em um processo multi, inter e 

transdisciplinar. O reconhecimento da importância da extensão – para uma formação mais 

ética e solidária de profissionais, humana e cientificamente, mediante a produção e a 

disseminação de conhecimento – e o fortalecimento da integração entre universidade e 

sociedade são princípios norteadores na Política de Extensão de 2012, na qual as estratégias 

para alcance desses objetivos passam a ser mais evidentes e fortalecidas. Tais objetivos são 

reiterados em seu texto pelas reflexões de Santos, 2004: 

 

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 atividades 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 ativa na construção da coesão 

social, no aprofundamento da democracia, na luta contra a exclusão social e 

a degradação ambiental, na defesa da diversidade cultural (FORPROEXT, 

2012). 

 

 

As discussões realizadas no âmbito do FORPROEX, incorporadas à nova política 

universitária, ressaltam, entre diversos aspectos da rotina acadêmica relacionados à Extensão, 

a priorização da construção de métodos para operacionalização das suas ações e a 

consequente normatização do processo de aprovação das ações no âmbito de cada instituição, 

bem como o processo de monitoramento e avaliação da extensão. 

Assim, para melhor entendimento do compromisso da Universidade com a sua missão, 

seus objetivos e metas, acredita-se que a construção de um documento norteador, elaborado a 

partir de um processo de identificação de elementos que caracterizem as diretrizes da 

Extensão Universitária nos projetos de extensão, alinhados a esse compromisso, dará 

subsídios para diagnosticar suas características e desenvolver documentos e instrumentos de 

operacionalização para a sua gestão; Acredita-se, ainda, que tais subsídios assegurariam que 

as atividades/tarefas nos projetos de extensão, acontecendo dentro de um padrão pré-
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estabelecido, apreendido por todos os envolvidos facilitaria seu acompanhamento podendo ser 

um importante recurso gerador de mudanças. 

 Assim, esta pesquisa justifica-se por oportunizar o uso de soluções comuns às 

atividades de projetos afins, evitando esforços repetidos, otimizando o uso das informações na 

instituição, dando suporte para a criação de documentos que podem se converter em 

conhecimento sistematizado para a extensão, contribuindo para o melhor aproveitamento de 

suas ações junto à comunidade interna e externa. 

Este relatório é composto por uma Introdução, que contextualiza o cenário no qual a 

Extensão atua. A questão que motivou a pesquisa “como estão inseridas as diretrizes da 

Extensão universitária nos projetos da UNEB?” tem como objetivo contribuir para a 

institucionalização da gestão dos projetos, através da verificação de como as diretrizes 

nacionais de extensão se apresentam na estrutura de um projeto de extensão para, assim, 

identificar mecanismos que possam subsidiar e propor a elaboração de instrumentos para o 

gerenciamento dos projetos de extensão da UNEB, respaldando o processo de aprovação 

desses projetos. 

O Capitulo I faz reflexão sobre a Extensão no Brasil, identificando o papel e os 

avanços produzidos nos documentos elaborados pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Brasileiras (FORPROEX) a partir de sua constituição em 1987. 

No capítulo 2 apresentam-se, ainda como referencial teórico, o contexto da Gestão de 

Projetos na metodologia de gerenciamento do PMBOK, o planejamento de projeto orientado 

pelo escopo através de Moura & Barbosa, assim como conceitos de projetos utilizados por 

autores como Harold Kerzner, Vargas, entre outros.  

O capítulo 3 disserta sobre a Extensão Universitária na Universidade do Estado da 

Bahia, ressaltando a sua missão, suas metas e a sua estrutura e composição. Para tanto, 

utilizamos uma fonte documental que incluiu planos de desenvolvimento e de gestão, 

relatórios de gestão, relatórios de projetos, pareceres de projetos, entre outros. O corpo do 

capítulo faz uma exposição da política e da produtividade da extensão e da ferramenta 

tecnológica que utiliza para acompanhamento dos projetos. 

O capítulo 4 trata sobre a metodologia utilizada e a motivação para a seleção 

qualificada dos projetos submetidos ao Edital PROEXT/2014, que foram objeto da análise 

para verificação dos resultados;  

O Capitulo 5 apresenta os resultados da pesquisa estruturados em 04 dimensões: 

institucional, acadêmica; relação sociedade, planejamento com a análise por meio das 

diretrizes da política nacional de extensão, abordando também aspectos relevantes 
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apresentados pelos autores estudados na Gestão de Projetos. Apresenta, também, o documento 

proposto.   

 

 

1.1 Questão Norteadora 

 

 

O desenvolvimento dos projetos de extensão depende do trabalho articulado e da 

indissociabilidade entre as atividades de extensão, ensino e pesquisa, integradas à ação 

interdisciplinar, que se efetive na participação interna e no compromisso social da 

universidade, e que integre os diversos atores envolvidos. Nesse sentido, queremos saber: 

como estão inseridos esses elementos caracterizadores (Indissociabilidade, 

Interdisciplinaridade, Impacto na formação do Estudante, Impacto Social, Interação 

Dialógica) das diretrizes da Política Nacional de Extensão nos projetos de extensão da 

UNEB? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Contribuir para institucionalização da Gestão dos Projetos de Extensão na UNEB, a 

partir das diretrizes da extensão universitária, com base nos preceitos estabelecidos pela 

Política Nacional de Extensão (2012).  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

A fim de atingir o objetivo geral, a pesquisa buscará alcançar objetivos específicos, os 

quais dialogam entre si, a saber:  

1) Fazer uma reflexão sobre a Extensão no Brasil, identificando o papel, os avanços 

produzidos nos documentos elaborados pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Brasileiras (FORPROEX) a partir de sua constituição;  

2) Apresentar a política de Extensão na UNEB;  

3) Verificar como as diretrizes nacionais de extensão se apresentam nos projetos de extensão; 

4) Identificar mecanismos que possam subsidiar a elaboração de instrumentos para o 

gerenciamento dos projetos de extensão da UNEB;  

5) Propor instrumento para subsidiar o processo de aprovação dos projetos de extensão na 

UNEB. 
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CAPITULO I - REFLEXÕES SOBRE A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO BRASIL 

 

 

O conceito de Extensão Universitária, atualmente adotado no Brasil, é reflexo do 

desenvolvimento de suas práticas ao longo do tempo e do papel que assume na Universidade.  

É entendida como prática acadêmica, integrando as atividades de ensino e pesquisa de forma 

indissociável, inerente à própria função da Universidade, que é a formação acadêmica cidadã 

e um espaço de compromisso social junto à sociedade, a partir da relação que estabelece com 

a comunidade interna, alunos, professores e técnicos. 

O conceito de Extensão passa a ser inserido no próprio conceito de Universidade, 

assim como o Ensino e a Pesquisa, desde o Decreto Federal 19.851/1931, que estabelece o 

Estatuto das Universidades Brasileiras, e fixa os fins do ensino universitário no seu Artigo 1º: 

 

O ensino universitário tem como finalidade: elevar o nível da cultura geral; 

estimular a investigação científica em quaisquer domínios dos 

conhecimentos humanos; habilitar ao exercício de atividades que requerem 

preparo técnico e científico superior; concorrer, enfim, pela educação do 

indivíduo e da coletividade, pela harmonia de objetivos entre professores e 

estudantes e pelo aproveitamento de todas as atividades universitárias, para a 

grandeza da Nação e para o aperfeiçoamento da Humanidade (Brasil, 2013). 

 

O Estatuto também disciplinou no Art. 42, no capítulo que trata da organização 

didática como atividade de Extensão Universitária, a realização de cursos e de conferências 

com a finalidade prevista conforme inciso. 

 

§ 1º Os cursos e conferências, de que trata este artigo, destinam-se 

principalmente à difusão de conhecimento úteis à vida individual ou 

coletiva, à solução de problemas sociais ou à propagação de ideias e 

princípios que salvaguardem os altos interesses nacionais (Brasil, 2013). 

 

 

Apesar de ter algumas ações delineadas nesse período, a extensão não evoluiu a nível 

de regulamentação como o ensino e a pesquisa nas instituições de ensino superior, sendo 

efetivada de fato, de acordo com a diversidade de formatos institucionais e organizacionais 

existentes, como da própria cultura assistencialista que marcou a extensão no Brasil. 

Outro período que contribui para o desenvolvimento da extensão é a Reforma 

Universitária, em 1968, que com a Lei 5.540 tornou a Extensão obrigatória em todos os 

estabelecimentos de ensino superior, conforme disciplina o Art. 20: 
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As universidades e os estabelecimentos isolados de ensino superior 

estenderão a comunidade, sob forma de cursos e serviços especiais, as 

atividades de ensino e os resultados da pesquisa que lhes são inerentes 

(Brasil, 2013). 
  

A Constituição Federal de 1988, ao inserir no seu texto a temática da extensão, 

também marca um importante momento para o seu reconhecimento como atividade 

acadêmica, fortalecendo o movimento em torno da nova concepção de extensão: “As 

Universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, e entre ensino, pesquisa e extensão” (CF, 1988, Art 207). 

A Institucionalização da Extensão no Brasil recebeu contribuições importantes de 

extensionistas como Paulo Freire, Boaventura Santos, Silvio Batomé, Michel Thiollent, entre 

outros, ao refletirem sobre as suas práticas na extensão e na universidade e no papel de 

intervenção que gera as ações de extensão, sempre com um significado de transformação 

social, seja no processo de troca de saberes ou no sentido de transferência de conhecimento, 

no intuito de levar o conhecimento para a comunidade externa.  

Paulo Freire (2011, p.20), ao discutir sobre a prática da Extensão, sem compromisso 

de identificar se a comunidade queria receber este “saber”, faz uma crítica ao termo 

“extensão” fundamentada na análise semântica do mesmo, afirmando que no “campo 

associativo” do termo “extensão” se encontra a relação significativa com transmissão, entrega, 

doação, messianismo, mecanicismo, invasão cultural, manipulação etc., não podendo estar 

pautado no princípio dialógico, nem ser aplicado a uma educação como prática da liberdade, 

mas voltado para a domesticação do sujeito, uma vez que: 

O conhecimento não se estende do que se julga sabedor até aqueles que se 

julga não saberem; o conhecimento se constitui nas relações homem-mundo, 

relações de transformação, e se aperfeiçoa na problematização crítica dessas 

relações (p. 42-43). 

  

O autor defende ainda que o termo correto para o sentido que se tem buscado dar à 

extensão, como troca de saberes acadêmicos e popular, é o de comunicação, uma vez que a 

característica primordial do mundo cultural e histórico é a intersubjetividade ou a 

intercomunicação; educação implica em comunicação, que implica em diálogo, sendo 

também um encontro de sujeitos interlocutores, buscando a significação dos significados, não 

podendo ser transferência de saber. 

Nessa mesma linha de argumento, Rocha (2008) também compreende que a extensão 

deve estar pautada na interlocução, no diálogo entre os sujeitos, na relação solidária entre 

ambos, uma vez que: 
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A extensão enquanto função da universidade diferencia-se do ensino e da 

pesquisa na medida em que os membros da universidade e da sociedade 

procuram se relacionar de forma solidária na perspectiva de solução de seus 

problemas sejam eles por qual natureza for (ROCHA, 2008, p. 122). 

 

Assim também se posiciona Santos (2001), ao considerar o conceito de conhecimento 

emancipador nas práticas de extensão como aquele conhecimento que pensa as consequências 

de seus atos, onde a relação sujeito-objeto é substituída pela reciprocidade entre os sujeitos e 

onde a solidariedade e a participação estão presentes.  

Em suma, a ideia de extensão reflete as concepções desenvolvidas ao longo do tempo, 

na universidade, e faz parte de um processo que envolve olhares diferentes e de interesses 

diversos, conforme contextos históricos que interferem na prática cotidiana das instituições.  

Nesse sentido, muitas vezes foi mal compreendida e confundida, dificultando sua projeção no 

mesmo nível que o ensino e a pesquisa, consequência da grande lacuna de regulamentação na 

área, fato que tem sido afirmado nos encontros dos fóruns de Extensão Universitária, na 

construção de documentos que orientem e contribuam para sua efetividade e reconhecimento 

juntamente com o ensino e a pesquisa. 

Silva (2001), por exemplo, ao discorrer sobre as concepções da extensão e suas 

especificidades, faz uma correlação com a própria concepção de universidade, evidenciada na 

tríade concepção tradicional/concepção processual/concepção crítica, da seguinte forma: 

 Concepção tradicional (ou funcionalista): a universidade é um complemento do 

Estado, desempenhando o papel de mera executora das políticas educacionais. “A 

extensão é entendida como uma função específica, autônoma, sendo a desarticulação 

com o ensino e a pesquisa praticada e considerada natural”. A extensão baseia-se no 

atendimento das carências imediatas da população, em uma perspectiva apolítica e 

assistencialista, sem se preocupar com a emancipação do cidadão.  

 Concepção Processual: surge com um caráter de politização intrínseco às ações e de 

combate ao assistencialismo. “A extensão mais articuladora entre a universidade e as 

necessidades sociais, desenvolvendo o papel de promover o compromisso social da 

universidade”, na busca de combater a visão fragmentária da extensão com o ensino e 

a pesquisa, sendo a concepção oficial na maioria das instituições universitárias.  

 Concepção crítica: a extensão está intrinsecamente ligada ao ensino e à pesquisa, é sua 

essência, sua característica básica, apenas efetivando-se por meio dessas funções. Não 

se justifica a necessidade de sua institucionalização, “pois não se concebe que esta 

tenha vida própria, autonomia”.  
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As contribuições de Batomé (2002), ao refletir sobre as fases e transformações da 

concepção da extensão universitária, faz uma crítica às fragilidades das suas atividades, que 

na pesquisa produz diretamente a inconsistência do ensino, o que se resume a transmitir o que 

outros produziram e expõe a fragilidade com que as Universidades realizam sua função social, 

ou seja, interagir com a comunidade para resolver problemas que requerem intervenção 

científica. Essas fragilidades levam a Universidade a buscar na extensão sua redenção: o que 

irá justificar politicamente sua função social mal realizada ao assumir o papel de redimir as 

outras duas (ensino e pesquisa), tratadas como alienadas, alienantes e desligadas da realidade 

social, assim como da vida acadêmica.  

Contudo, apesar de contribuições importantes para definir a extensão universitária 

sempre houve uma lacuna no que se refere à sua operacionalização, que o Fórum de Pró-

Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX) tem buscado 

preencher desde 1987, a partir da sua fundação, com o estabelecimento de diretrizes 

conceituais, políticas e operacionalização para sistematizar suas ações, o que já reflete em 

impactos na universidade, em termos de institucionalização, formas de gestão e estrutura na 

instituição. Além disso, tem influenciado as políticas públicas que se relacionam com a 

extensão, como educação, saúde, meio ambiente, comunicação, trabalho, tecnologia e 

produção, cultura, direitos humanos e justiça, temáticas que marcam significativa presença 

nos debates e estudos efetuados por suas comissões, aprovadas em encontros nos Fóruns do 

FORPROEX. 

 

Art. 1º – O Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras é uma entidade voltada para a articulação e definição de políticas 

acadêmicas de extensão, comprometido com a transformação social para o 

pleno exercício da cidadania e o fortalecimento da democracia.  

 

Conforme dispõe seu regimento no Art. 3º são objetivos do Fórum de Pró-Reitores de 

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX, 2010, p.1): 

 

I – Propor políticas e diretrizes básicas que permitam a institucionalização, a articulação e o 

fortalecimento de ações comuns das Pró-Reitorias de Extensão e órgãos congêneres das 

Instituições Públicas de Ensino Superior brasileiras;  

II – Manter articulação permanente com representações dos dirigentes de instituições de 

educação superior, visando encaminhamento das questões referentes às proposições do Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras; 
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III – Manter articulação permanente com os demais Fóruns de Pró-Reitores, com o objetivo 

de desenvolver ações conjuntas que visem a real integração da prática acadêmica; 

IV – Manter articulação permanente com instituições da sociedade civil, do setor produtivo e 

dos poderes constituídos, com vistas à constante ampliação da inserção social das 

Universidades Públicas; 

V – Incentivar o desenvolvimento da informação, avaliação, gestão e divulgação das ações de 

extensão realizadas pelas Instituições Públicas de Ensino Superior brasileiras. 

 

No I Encontro do FORPROEX em 1987 buscou-se, entre outras metas para 

sistematização, um conceito que abrangesse toda a sua área de atuação e discussões até aquele 

momento. 

A extensão universitária é um processo educativo, cultural e científico que articula o 

ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a 

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

A extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à comunidade 

acadêmica, que encontrará na sociedade a oportunidade da elaboração da práxis de um 

conhecimento acadêmico. No retorno à universidade, docentes e discentes trarão um 

aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento. Este 

fluxo, que estabelece a troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, terá como 

consequência: a produção de 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 (FORPROEX,1987, p.11). 

São princípios que norteiam as diretrizes da extensão sistematizadas no Plano 

Nacional de Extensão 1999/2001: 

 Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, vinculada ao processo de 

formação e produção do conhecimento; 

 Impacto e Transformação – a extensão como relação transformadora, voltada para os 

interesses e necessidades da maioria da população; 

 Interação dialógica – caracterizada pela troca de saberes acadêmico e popular, 

oriundos das relações com a comunidade externa; 

 Interdisciplinaridade, Multidisciplinaridade e Transdisciplinaridade – relacionadas ao 

desenvolvimento das atividades acadêmicas, possibilitando trocas entre as diversas 

áreas de conhecimento.  
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O que se observa a partir deste conceito na Extensão Universitária, assim 

sistematizado e que vale a pena destacar é a continuidade das ações e reflexões decorrentes do 

compromisso das comissões de estudos, formadas a partir desse I Encontro, de propor formas 

de institucionalizar a extensão que impliquem na adoção de medidas e procedimentos 

necessários ao direcionamento das atividades acadêmicas e às questões de relevância social, 

com medidas e procedimentos de ordem metodológica; medidas referentes à estrutura 

universitária; medidas para valorização da extensão em nível regional e nacional.  

Esse conceito e os trabalhos desenvolvidos, a partir de então marcaram um importante 

momento na extensão que originou o Plano Nacional de Extensão 1999/2001, que 

sistematizou diretrizes gerais da extensão para nortear o processo de institucionalização nas 

IES públicas, abrangendo, também, seus impactos nas demais instituições de ensino superior. 

Como vemos, as duas últimas décadas foram marcadas por importantes reflexões, pela 

disseminação das diretrizes e metas pactuadas a partir desse Plano, consolidando o processo 

de institucionalização da extensão universitária no Brasil. A Extensão Universitária tem sido 

colocada na agenda de órgãos como o MEC e o desempenho das ações de extensão começam 

a ser avaliados juntamente com o ensino e a pesquisa. 

Por outro lado, vem se consolidando, através do SINAES, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) como um de seus principais eixos de referência no 

processo de Avaliação Institucional da Universidade. O PDI teve, em duas atribuições 

definidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Art. 9, que são de competência do 

MEC: o Credenciamento e a Avaliação Institucional, importante papel na inserção da 

extensão na avaliação do ensino superior, no mesmo contexto que o ensino e a pesquisa.  

 O valor educativo da extensão, sua integração com o ensino e a pesquisa, políticas de 

extensão e sua relação com a missão da universidade, transferências de conhecimento, 

importância social das ações universitárias, impactos de atividades científicas, técnica se 

culturais para o desenvolvimento regional e nacional, relações com o setor público, com o 

setor produtivo e com o mercado de trabalho, participação de alunos, iniciativas de 

incubadoras de empresas, capacidade de captação de recursos, pertinência e equidade, ações 

voltadas para o desenvolvimento da democracia, promoção da cidadania, programas de 

atenção a setores sociais etc. (SINAES, 2003). 

O SINAES atribui necessariamente às IES, o meio de estabelecer mais estreitamente 

essas relações, reconhecendo a extensão universitária como o principal elo entre a vida 

acadêmica e a vida social em geral. 
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Outra grande contribuição do Fórum foi a criação de um programa de fomento à 

extensão, atendida com a organização do PROEXTTE, que veio a ser definida como uma 

política de extensão para as universidades públicas. Além disso, foram instituídos programas 

de bolsas de extensão, contribuindo para traçar o perfil da extensão, que foi adotado como 

pré-requisito à participação das instituições no programa de fomento. 

O PROEXTTE foi interrompido durante o período de - 1995 a 2002 - somente se 

institucionalizando como Programa de Apoio à Extensão Universitária - PROEXT -em 30 de 

junho de 2008 com a promulgação do Decreto nº 6.495/08, constituindo-se no primeiro 

instrumento legal de criação do Programa.  

Tem-se observado uma consolidação do MEC no conceito de extensão, através dos 

editais do PROEXT ao institucionalizar a seleção de propostas de projetos e programas, como 

um instrumento que disciplina e abrange programas e projetos de extensão universitária, com 

ênfase na formação dos alunos e na inclusão social nas suas mais diversas dimensões, visando 

aprofundar ações políticas que venham fortalecer a institucionalização da extensão no âmbito 

das instituições federais, estaduais e municipais de ensino superior. 

A extensão universitária é compreendida pelo MEC como a prática acadêmica que 

interliga a Universidade, nas suas atividades de ensino e de pesquisa, com a necessidade 

identificada das comunidades, o que possibilita a formação do profissional cidadão, 

posicionando o aluno junto à sociedade como espaço privilegiado de produção do 

conhecimento significativo para a superação das desigualdades sociais existentes, bem como a 

distribuição do conhecimento entre a universidade e a sociedade. 

Percebe-se que a Política Nacional de Extensão, instituída em maio de 2012, procurou 

ampliar e, ao mesmo tempo, explicitar, de forma mais objetiva, o conceito de extensão, como 

também os campos de atuação, objetivos e metas, preservando seus princípios e respeitando 

sua trajetória, os avanços de todo processo de saber e conhecimento no que diz respeito à 

missão da extensão.  

“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 Universidade e outros setores da sociedade” 

(FORPROEX, 2012, p.15). 

 

As diretrizes pactuadas na Política Nacional de Extensão (FORPROEX, 2012, p.16-

20), orientadoras das ações de Extensão Universitária são:  
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a) Interação Dialógica 

 

A diretriz Interação Dialógica orienta o desenvolvimento de relações entre 

Universidade e setores sociais marcadas pelo diálogo e troca de saberes, superando-se, assim, 

o discurso da hegemonia acadêmica e substituindo-o pela ideia de aliança com movimentos, 

setores e organizações sociais. Não se trata mais de “estender à sociedade o conhecimento 

acumulado pela Universidade”, mas de produzir, em interação com a sociedade, um 

conhecimento novo. Um conhecimento que contribua para a superação da desigualdade e da 

exclusão social e para a construção de uma sociedade mais justa, ética e democrática (p.16-

17). 

Para que a interação dialógica contribua nas direções indicadas é necessária a 

aplicação de metodologias que estimulem a participação e a democratização do 

conhecimento, colocando em relevo a contribuição de atores não universitários em sua 

produção e difusão. São necessárias, também, a apropriação e a democratização da autoria dos 

atores sociais, assim como sua participação efetiva em ações desenvolvidas nos espaços da 

própria Universidade Pública. Por se situar no campo das relações, pode-se dizer que a 

diretriz Interação Dialógica atinge o cerne da dimensão ética dos processos de Extensão 

Universitária. 

 

b) Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade 

 

É um truísmo dizer que a realidade social é complexa, mas talvez não o seja 

argumentar que qualquer intervenção ou ação destinada a alterá-la deve levar em conta essa 

complexidade, sob pena de se tornar estéril ou ineficiente. Por muitas décadas, as tecnologias 

de intervenção social têm oscilado entre visões holísticas, destinadas a apreender a 

complexidade do todo, mas condenadas a ser generalistas, e visões especializadas, destinadas 

a tratar especificidades, mas caracterizadas pelo parcelamento do todo (p.17). 

A diretriz de Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade para as ações extensionistas 

busca superar essa dicotomia, combinando especialização e consideração da complexidade 

inerente às comunidades, setores e grupos sociais, com os quais se desenvolvem as ações de 

Extensão, ou aos próprios objetivos e objetos dessas ações. O suposto dessa diretriz é que a 

combinação de especialização e visão holística pode ser materializada pela interação de 

modelos, conceitos e metodologias oriundos de várias disciplinas e áreas do conhecimento, 

assim como pela construção de alianças intersetoriais, interorganizacionais e 
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interprofissionais. Dessa maneira, espera-se imprimir às ações de Extensão Universitária a 

consistência teórica e operacional de que sua efetividade depende (p.17). 

 

c) Indissociabilidade Ensino – Pesquisa - Extensão 

 

A diretriz Indissociabilidade Ensino – Pesquisa – Extensão reafirma a Extensão 

Universitária como processo acadêmico. Nessa perspectiva, o suposto é que as ações de 

extensão adquirem maior efetividade se estiverem vinculadas ao processo de formação de 

pessoas (Ensino) e de geração de conhecimento (Pesquisa) (p.18). 

No que se refere à relação Extensão e Ensino, a diretriz de indissociabilidade coloca o 

estudante como protagonista de sua formação técnica - processo de obtenção de competências 

necessárias à atuação profissional - e de sua formação cidadã – processo que lhe permite 

reconhecer-se como agente de garantia de direitos e deveres e de transformação social. 

Essa visão do estudante como protagonista de sua formação técnica e cidadã deve ser 

estendida, na ação de Extensão Universitária, a todos envolvidos; por exemplo: alunos, 

professores, técnico administrativos, pessoas das comunidades, estudantes de outras 

Universidades e do ensino médio (p.18). 

Dessa maneira, emerge um novo conceito de ‘sala de aula’, que não mais se limita ao 

espaço físico tradicional de ensino-aprendizagem. ‘Sala de aula’ são todos os espaços, dentro 

e fora da Universidade, em que se apreende e se (re)constrói o processo histórico-social em 

suas múltiplas determinações e facetas. O eixo pedagógico clássico ‘estudante - professor’ é 

substituído pelo eixo ‘estudante – professor – comunidade’. O estudante, assim como a 

comunidade com a qual se desenvolve a ação de Extensão, deixa de ser mero receptáculo de 

um conhecimento validado pelo professor para se tornar participante do processo. Dessa 

forma, ele se torna também o tutor (aquele que apoia o crescimento possibilitado pelo 

conhecimento), o pedagogo (aquele que conduz de mãos dadas, o processo de conhecimento) 

e o orientador (aquele que aponta a direção desse processo). Assim, no âmbito da relação 

entre Pesquisa e Ensino, a diretriz Indissocibialidade Ensino – Pesquisa – Extensão inaugura 

possibilidades importantes na trajetória acadêmica do estudante e do professor (p.18). 

Na relação entre Extensão e Pesquisa, abrem-se múltiplas possibilidades de articulação 

entre a Universidade e a sociedade. Com vistas à produção de conhecimento, a Extensão 

Universitária sustenta-se principalmente em metodologias participativas, no formato 

investigação-ação (ou pesquisa-ação), que priorizam métodos de análise inovadores, a 

participação dos atores sociais e o diálogo. Apenas ações extensionistas com esses formatos 
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permitem aos atores nelas envolvidos a apreensão de saberes e práticas ainda não 

sistematizadas e a aproximação aos valores e princípios que orientam as comunidades. Para 

que esses atores possam contribuir para a transformação social em direção à justiça, 

solidariedade e democracia é preciso que eles tenham clareza dos problemas sociais sobre os 

quais pretendem atuar, do sentido e dos fins dessa atuação, do ‘arsenal’ analítico, teórico e 

conceitual a ser utilizado, das atividades a serem desenvolvidos e, por fim, da metodologia de 

avaliação dos resultados (ou produtos) da ação e, sempre que possível, de seus impactos 

sociais (p.18). 

Ainda no âmbito da relação Extensão - Pesquisa, essa Política propugna fortemente o 

desenvolvimento de dois processos na vida acadêmica. O primeiro refere-se à incorporação de 

estudantes de pós-graduação em ações extensionistas. Essa importante forma de produção do 

conhecimento – a Extensão Universitária – pode e deve ser incorporada aos programas de 

mestrado, doutorado ou especialização, o que pode levar à qualificação tanto das ações 

extensionistas quanto da própria pós-graduação. O segundo desenvolvimento que aqui se 

defende é a produção acadêmica a partir das atividades de Extensão, seja no formato de teses, 

dissertações, livros ou capítulos de livros, artigos em periódicos e cartilhas, seja no formato de 

apresentações em eventos, filmes ou outros produtos artísticos e culturais (p.19). 

 

d) Impacto na Formação do Estudante 

 

Como preconizado na Constituição de 1988 e regulamentado pela PNE 2001-2010, a 

participação do estudante nas ações de Extensão Universitária deve estar sustentada em 

iniciativas que viabilizem a flexibilização curricular e a integralização de créditos logrados 

nas ações de Extensão Universitária. 

Para que esses instrumentos imprimam qualidade à formação do estudante, as ações 

extensionistas devem possuir um projeto pedagógico que explicite três elementos essenciais:  

1. A designação do professor orientador;  

2. Os objetivos da ação e as competências dos atores nela envolvidos;  

3. A metodologia de avaliação da participação do estudante.  

 

A qualificação da formação do estudante, por meio de seu envolvimento em atividades 

extensionistas depende também, no âmbito interno das Universidades, de um diálogo franco e 

permanente dos órgãos destinados ao fomento das ações extensionistas com os colegiados de 

gestão acadêmica da graduação e da pós-graduação, de forma que possibilite a aplicação 
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efetiva das diretrizes de Extensão Universitária e da legislação vigente. Essa estruturação 

normativa e legal deve orientar o estabelecimento de regras relacionadas a campo de estágio, 

composição de grade curricular, correlação entre carga horária e créditos atribuídos ou 

previsão de cronogramas de disciplinas e regras disciplinares. Desnecessário é dizer que a 

incorporação da estrutura legal e normativa da Extensão Universitária na formulação dessas 

regras deve levar em conta as especificidades de cada localidade e Universidade (p.19). 

 

e) Impacto e Transformação Social 

 

A diretriz “Impacto e Transformação Social” reafirma a Extensão Universitária como 

o mecanismo por meio do qual se estabelece a inter-relação da Universidade com os outros 

setores da sociedade, com vistas a uma atuação transformadora, voltada para os interesses e 

necessidades da maioria da população e propiciadora do desenvolvimento social e regional, 

assim como para o aprimoramento das políticas públicas. A expectativa é de que, com essa 

diretriz, a Extensão Universitária contribua para o processo de (re)construção da Nação, uma 

comunidade de destino, ou de (re)construção da polis, a comunidade política. Nesse sentido, a 

diretriz ‘Impacto e Transformação Sociais’ imprime à Extensão Universitária um caráter 

essencialmente político (FORPROEX, 2012, p.20). 

Com essa diretriz, espera-se configurar, nas ações extensionistas, as seguintes 

características:  

1. Privilégio de questões sobre as quais atuar, sem desconsideração da complexidade 

e diversidade da realidade social;  

2. Abrangência, de forma que a ação, ou um conjunto de ações, possa ser suficiente 

para oferecer contribuições relevantes para a transformação da área, setor ou 

comunidade sobre os quais incide;  

3. Efetividade na solução do problema. Cabe lembrar que a efetividade de qualquer 

tipo de intervenção social depende do grau de racionalidade que se imprime à sua 

formulação, sem perder de vista os valores e princípios que a sustentam, de forma 

a permitir sua gestão eficiente e sua avaliação, seja a de seu processo de 

implementação (monitoramento), seja a de seus resultados e impactos sociais. 

 

É importante ter clareza de que não é apenas sobre a sociedade que se almeja produzir 

impacto e transformação com a Extensão Universitária. A própria Universidade Pública, 

enquanto parte da sociedade, também deve também sofrer impacto e ser transformada. O 
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alcance desses objetivos – impacto e transformação da sociedade e da Universidade –, de 

forma a se lograr o desenvolvimento nacional no sentido que essa política propugna, é 

potencializado nas ações que se orientam pelas diretrizes de Interação Dialógica, 

Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade e, por fim, Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-

Extensão. Com esse escopo, as ações de Extensão Universitária surgem como instrumentos 

capazes de contra-arrestar as consequências perversas do neoliberalismo, em especial, a 

mercantilização das atividades universitárias, a alienação cultural e todas as mazelas que as 

acompanham (P.20). 

Em relação às mudanças, destaca-se o reconhecimento da transformação que as 

atividades de extensão podem proporcionar aos estudantes em sua formação acadêmica, 

profissional e pessoal, o que reflete uma conscientização do compromisso que as 

universidades têm perante a sociedade. 

Outra novidade diz respeito à ampliação das diretrizes da extensão universitária. A 

interdisciplinaridade incorpora a interprofissionalidade e ambas representam a interação de 

várias disciplinas e áreas do conhecimento. Todavia, a diretriz de impacto e transformação 

divide-se em impacto na formação do estudante e impacto e transformação social.  

A proposta de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão também se 

apresenta mais explicita em seu escopo, como a proposição de inclusão de extensão na pós-

graduação para qualificar os alunos e os próprios programas, além do incentivo à produção 

acadêmica, a partir das ações extensionistas. 

A partir desse caminho de construção e fortalecimento de uma identidade, a extensão 

se consolida como um elemento integrador, entre a comunidade externa e interna, consciente 

dos processos sociais e consciente de alunos, professores e funcionários, de que este 

compromisso deve ser igual para todos os envolvidos. 

Nesse sentido, merecem destaques os avanços da Política Nacional de Extensão 

(2012): 

 Conquistar o reconhecimento por parte do Poder Público e da sociedade brasileira, da 

Extensão Universitária como dimensão relevante da atuação universitária, integrada a 

uma nova concepção de Universidade Pública e de seu projeto político-institucional; 

 Contribuir para que a Extensão Universitária seja parte da solução dos grandes 

problemas sociais do País; 

 Conferir maior unidade aos programas temáticos que se desenvolvem no âmbito das 

Universidades Públicas brasileiras; 
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 Defender um financiamento público, transparente e unificado, destinado à execução 

das ações extensionistas em todo território nacional, viabilizando a continuidade dos 

programas e projetos. 

 

E com o processo de fortalecimento da institucionalização da extensão nas 

universidades, surgem novos desafios, que destacamos no Plano Nacional de Extensão 

(FORPROEX, 2012, P.22). 

 

1. Redefinir e ampliar a chancela institucional das ações de Extensão Universitária, 

por parte das Universidades Públicas, de forma a imprimir-lhes maior transparência, o 

que está em consonância com sua missão, tal como definida pelas mudanças correntes 

na educação superior;  

2.  Estimular, por meio da Extensão Universitária, o protagonismo estudantil no 

processo de mudança da educação superior, tanto em âmbito nacional quanto sub 

nacional (estadual e mesmo municipal); 

3.  Garantir a dimensão acadêmica da Extensão Universitária, isto é, seu impacto na 

formação do estudante, superando certa tradição de desenvolvimento de ações isoladas 

– particularmente na área de prestação de serviços – que carece dessa dimensão; 

4.  Exercitar o papel transformador da Extensão na relação da Universidade Pública 

com todos os outros setores da sociedade, no sentido da mudança social, de superação 

das desigualdades, eliminando, nesse exercício, ações meramente reprodutoras. 

 

A Política Nacional de Extensão continua defendendo como princípio a atuação cidadã 

e responsável das Instituições de Ensino Superior, pautada na participação da população no 

acesso aos resultados dos trabalhos acadêmicos, e na prestação de serviços que precisa ser 

percebida como um trabalho social. O ensino público também é ressaltado na atuação das 

atividades de extensão, com destaque para o fortalecimento da educação básica. 

É importante observar que, apesar de não haver uma política nacional de extensão 

formalizada, documentada e sancionada pelos órgãos competentes, ela estava implícita nos 

documentos elaborados pelo FORPROEX, ao longo de seus encontros, desde sua criação 

em1987. A Política Nacional de Extensão, expressa em Extensão Universitária: organização 

e sistematização (MEC/SESU, 2007:17) foi pactuada pelas Instituições Públicas de Ensino 

Superior e utilizou como base o Plano Nacional de Extensão, aprovado em 1998. 
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As metas da nova política para avaliação das ações de extensão estão pautadas na 

construção de um sistema de informações e de indicadores que deve ser construído em 

parceria com instituições de caráter nacional, como o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do MEC, articulado com sistemas de 

monitoramento e avaliação existentes como o Censo da Educação Superior. 

Nesse contexto também são resgatadas as contribuições efetuadas nas proposições 

para orientar a construção de um sistema de monitoramento e avaliação nacional da extensão 

nas dimensões (Política de Gestão; Infraestrutura; Relação Universidade – Sociedade; Plano 

Acadêmico; Produção Acadêmica), que contemplou as categorias que devem organizar o 

sistema, os indicadores (quantitativos e qualitativos) com os respectivos procedimentos 

metodológicos e as possíveis fontes de informação para sua produção. 

Compreender o processo de avaliação que tem sido utilizado na gestão da extensão, 

bem como sua metodologia e como os indicadores já identificados podem contribuir para 

pensar o processo de planejamento de suas ações, articulando planos na elaboração de 

projetos por meio do uso de uma metodologia apreendida pelos envolvidos na Gestão de 

Projetos, que proporcione a integração das diversas áreas e segmentos na universidade, que 

abrangem as ações de extensão. 
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CAPITULO II: GESTÃO DE PROJETOS 

 

 

 

Quando se fala em Gestão de Projetos no contexto atual, surge uma variedade de 

metodologias que, na maioria das vezes, vêm acompanhadas por softwares desenvolvidos 

com base nas experiências vivenciadas, enfocando aspectos relacionados com planejamento, 

estruturas organizacionais de um projeto, processos de controle, qualidade em gerenciamento 

de projetos, recursos humanos e a comunicação da equipe envolvida, construídas a partir de 

processos de aprendizagem e gerenciamento dos conhecimentos gerados através de métodos 

já consolidados na literatura. 

Uma das abordagens bastante utilizadas e conhecidas mundialmente é o Guide the of 

Project Managemet Body of knowledge (Conjunto de Conhecimento em Gerenciamento de 

Projetos) – PMBOK® Guide.  Trata-se de um Guia que traz as melhores práticas em gestão 

de projetos, de propriedade do Project Management Institute (PMI), fundado em 1969, 

considerado a principal associação mundial, não governamental, sem fins lucrativos, que 

lidera o desenvolvimento da disciplina de “Gerenciamento de Projetos” na criação de padrões 

e técnicas na disseminação de sua prática. 

Essa metodologia formaliza diversos conceitos em gerenciamento de projetos, como a 

própria definição de projeto e do seu ciclo de vida. Identifica, também, na comunidade de 

gerenciamento de projetos, um conjunto de conhecimentos amplamente conceituados como 

boas práticas, aplicáveis à maioria dos projetos, na maior parte do tempo. 

O Guia do conjunto de conhecimento em gerenciamento de projetos define projeto 

como sendo “um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 

exclusivo” (PMBOK, 2004). 

Tais conhecimentos estão divididos em nove áreas do conhecimento, com 44 

processos relacionados que são organizados em cinco grupos ao longo do ciclo de vida do 

projeto, conforme descreve o (PMBOK, 2004): 

a) Gerenciamento de integração – descreve os processos e as atividades que integram 

dos diversos elementos dos projetos;  

b) Gerenciamento do escopo – descreve os processos envolvidos na verificação de que 

o projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o trabalho necessário, para que 

seja concluído com sucesso;  

c) Gerenciamento de tempo – descreve os processos relativos ao término do projeto no 

prazo correto;  
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d) Gerenciamento de custos – descreve os processos envolvidos em planejamento, 

estimativa, orçamento e controle de custos, com o intuito que o projeto termine dentro 

do orçamento aprovado;  

e) Gerenciamento da qualidade – descreve os processos envolvidos na garantia de que 

o projeto irá satisfazer os objetivos para os quais foi realizado;  

f) Gerenciamento de recursos humanos – descreve os processos que organizam e 

gerenciam a equipe do projeto;  

g) Gerenciamento das comunicações – descreve os processos relativos à geração, 

coleta, disseminação, armazenamento e destinação final das informações do projeto de 

forma oportuna e adequada;  

h) Gerenciamento de riscos – descreve os processos relativos à realização do 

gerenciamento de riscos em um projeto;  

i) Gerenciamento de aquisições – descreve os processos que compram ou adquirem 

produtos, serviços ou resultados, além dos processos de gerenciamento de contratos. 

 

De acordo com o guia PMBOK (2004, p.92) existem três documentos principais 

descritos no GUIA PMBOK e cada um deles apresenta um objetivo especifico: 

 Termo de abertura do projeto, que o autoriza formalmente; 

 Declaração do escopo do projeto, que determina o trabalho a ser realizado e as 

entregas que precisam ser produzidas; 

 Plano de gerenciamento do projeto, que determina como o projeto será realizado. 

 

O Guia adota para gerenciamento desses grupos de processos a relação de ciclo de 

vida de um projeto, estabelecida em cinco fases:  

 

1. Iniciação, que define e aprova o projeto. Os processos de planejamento definem 

metas e ações necessárias para atender os objetivos e o escopo do projeto. O grupo 

de execução trata da integração de pessoas e recursos para a realização do plano de 

gerenciamento do projeto. O grupo de monitoramento e controle, que acompanha e 

mede o desenvolvimento do projeto, atentando para agir de forma corretiva quando 

as ações se desviem do planejamento inicial e a fase de encerramento encerra o 

projeto de maneira formal e documenta os registros dos projetos para utilização 

futura em outros projetos; 
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2. A fase de Planejamento contém processos das seguintes áreas de conhecimento: 

integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicações, 

riscos e aquisição. O objetivo dessa fase é definir e alinhar os objetivos e planejar a 

ação necessária para alcançar os objetivos e o escopo para os quais o projeto foi 

realizado; 

3. Inicia-se a fase de Execução com os processos das áreas de conhecimento: 

integração, qualidade, recursos humanos e comunicações. Essa fase integra 

pessoas e outros recursos para realizar o plano de gerenciamento do projeto para o 

projeto; 

4. Simultaneamente, deve acontecer a fase de Monitoramento e Controle com os 

processos das seguintes áreas de conhecimento: integração, escopo, tempo, custos, 

qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos e aquisições. Essa fase é 

voltada para medir e monitorar regularmente o progresso para identificar variações 

em relação ao plano de gerenciamento do projeto, de forma que possam ser 

tomadas ações corretivas, quando necessário, para atender os objetivos do projeto; 

5. Por fim, tem-se a fase de Encerramento, quando se encontram os processos das 

áreas de conhecimento: integração e aquisição. Essa fase objetiva encerrar o 

projeto de maneira formal e documentar os registros dos projetos para utilização 

futura de outros. 

 

Outra abordagem bem difundida na Europa e ainda pouco utilizada no Brasil é o 

Project In Controlled Enviroment (PRICE2), desenvolvido, também, com base na experiência 

e a partir da evolução de um sistema de informação para atender as necessidades específicas 

dos projetos do Governo Britânico em 1989. Tal abordagem, que possui alguns processos 

com características similares ao PMBOK, está baseada em um conjunto de princípios que 

abrangem uma boa justificativa para o projeto (Business Case contínuo em todo o projeto). 

Apresenta, portanto, um aprendizado por meio da experiência, papéis e responsabilidades, o 

gerenciamento por estágios (técnico e gerencial), o gerenciamento por exceção (por meio de 

níveis de tolerância para cada restrição ao longo de todo o projeto), foco no produto e 

adaptação. Os temas do Prince2 contemplam Business Case, Organização, Qualidade, Planos, 

Riscos, Mudanças e Progresso (Ribeiro, 2011).  

Ambas as abordagens utilizam técnicas de administração voltadas para o 

planejamento, organização, execução e controle, utilizadas no curso do ciclo de vida de um 

projeto e que são gerenciadas através de aplicativos tecnológicos desenvolvidos e/ou 
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adaptados para situações especificas, destacando o gerenciamento da comunicação para o 

sucesso do projeto. 

Para Kerzner (2006), as melhores práticas em gestão de projetos são definidas 

internamente nas instituições, observando-se o que existe no mercado, a cultura da instituição.  

O autor apresenta as seguintes características de organizações que alcançaram algum grau de 

maturidade passaram por essas fases: 

 Embrionária - reconhecer a necessidade, Reconhecer os benefícios, Reconhecer a 

aplicabilidade; 

 Aceitação pela gerencia executiva - obter o apoio visível para que entendam a gestão 

de projetos, estabelecer promotores; 

 Aceitação pelos gerentes de área - obter o apoio, conseguir o comprometimento, 

proporcionar conhecimento; 

 Crescimento - reconhecer a utilidade das fases do ciclo de vida, desenvolver uma 

metodologia de gestão de projetos, obter o comprometimento com o planejado; 

 Maturidade - Desenvolver um sistema de controle gerencial de custo e programação, 

integração, desenvolver um programa de ensino. 

 

Nesse processo de escolhas e consequente tomada de decisão não se pode deixar de 

considerar as dificuldades e limitações dos atores envolvidos. Na compreensão de Carneiro e 

Novaes (2010), organização é vista como  

um conjunto de regras e práticas organizadas, alicerçado em estruturas de 

significado e recursos que apresentam certa independência em relação à 

rotatividade de indivíduos que a integram e a mudanças no ambiente 

externo. A organização é vista, dessa forma, como uma entidade com certo 

grau de autonomia que age a partir de suas estruturas de significado – regras, 

padrões, jargão, lógica de funcionamento, etc. – para justificar e legitimar 

regras de comportamento. 

 

O modelo de gestão que uma organização adota influencia de forma direta o modelo 

de gestão adotado para acompanhar e avaliar o seu desempenho. Como consequência, não se 

pode conceber a definição dos modelos de gestão sem uma reflexão sobre as metodologias 

que a organização irá adotar para se autoavaliar e avaliar seus projetos. 

Segundo Caldas (2001), a capacidade de formular, identificar, priorizar e avaliar 

criticamente as demandas é condição estratégica para o direcionamento dos esforços 

institucionais no país, pois seria impossível imaginar que se opte por investir em todas as 

áreas de conhecimento e em todas as oportunidades de desenvolvimento tecnológico e 
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inovação ao mesmo tempo. Daí a necessidade de se estabelecer uma cultura institucional de 

priorizações e com focos bem definidos. 

Uma vez identificadas as prioridades institucionais, desenham-se mais nítidas as 

configurações para as áreas de política, planejamento e gestão das temáticas quanto a 

formulação e utilização de mecanismos, instrumentos e metodologias gerenciais capazes de 

induzir, integrar e reorientar suas atividades, na direção de suas diretrizes priorizadas. 

Moura & Barbosa (2006) focalizam no contexto educacional, “projetos educacionais” 

que um modelo de planejamento e gestão de projetos deve contemplar, desde a sua concepção 

e, a partir daí, definir métodos que favoreçam os processos correspondentes, o que se 

caracteriza como o Plano do Projeto, estruturado a partir de três componentes básicos: 

Escopo, Plano de Ação e Plano de Controle e Avaliação, sendo o escopo tomado como 

referência para os demais. 

 

Figura 1–As duas dimensões de um projeto 

Fonte: Moura & Barbosa p. 41 

 

 

A partir do processo de organização das ações, o plano deve operacionalizar e 

sistematizar as ações que se pretende desenvolver, informações e princípios que darão base e 

sustentação a essas ações, ou seja, no próprio guia para a ação. 

Conforme Moura & Barbosa (2006: 46),  
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chamam de Plano de Projeto o documento que apresenta, de forma completa 

e organizada, toda a concepção, fundamentação, planejamento e meios de 

acompanhamento e avaliação do projeto, sendo a referência básica para sua 

execução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2– 

Fonte: Moura & Barbosa p. 51 

 

Os autores avaliam que a prática no desenvolvimento de projetos educacionais tem 

demonstrado a importância de uma situação geradora claramente definida; de uma 

justificativa apresentada de forma bem fundamentada; de objetivos bem elaborados; da 

definição dos resultados esperados; e da abrangência do projeto, cujos elementos definem e 

constitui o escopo do projeto. 

São elementos que compõem o Escopo: 

 Definição do problema ou situação geradora do projeto (problema, necessidade, 

desafio, oportunidade); 

 Justificativa (o porquê) do projeto (que pode conter um diagnóstico da situação inicial, 

também denominado de baseline ou “linha de base”); 

 Objetivos (geral e específicos) do projeto (a razão de ser e o para quê); 

 Resultados esperados com a realização do projeto, diretamente relacionados aos 

elementos que compõem o plano de ação; 
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 Abrangência do projeto (público alvo e caracterização da extensão e área de atuação 

do projeto). 

 

O diagnóstico irá delinear a formulação das ações, atores envolvidos, objetivos, 

resultados e atividades do projeto. Ele deverá identificar e avaliar as ações similares que 

possam já ter sido desenvolvidas e também identificar a posição da comunidade local a 

respeito da problemática. 

Assim, fica evidente a grande importância do diagnóstico para o desenvolvimento de 

um projeto de extensão, pois nesse momento é feito o reconhecimento da situação inicial do 

espaço a ser alterado, ou seja, é realizado o levantamento detalhado das informações que 

caracterizam os beneficiários e a situação-problema, que servirão de base para as demais fases 

do projeto.  

Quanto aos elementos que compõem o plano de ação, a autora enumera: 

 Desdobramento de atividades e tarefas (detalhamento de grandes ações em pacotes de 

trabalho); 

  Estimativa de prazos (determinação de tempos e prazos para ações, atividades e 

tarefas); 

 Estimativa de custos e recursos (determinação de custos e recursos físicos e humanos 

requeridos para a execução das diversas tarefas); 

 Rede de Tarefas (“mapa do projeto”, contendo sequência e interdependência de todas 

as tarefas, com identificação das tarefas críticas); 

  Cronograma (linha de tempo do projeto, com detalhamento de início e fim de 

atividades e tarefas, atribuição de responsáveis, etc.). 

 

São elementos do Plano de Monitoramento e Avaliação (PMA): 

 

 Matriz de Resultados e Produtos (quadro com resumo dos resultados e produtos); 

 Planilha de Procedimentos de Monitoramento (com indicadores e instrumentos de 

coleta de dados); 

 Planilha de Procedimentos de Avaliação (com indicadores e instrumentos de coleta de 

dados); 

  Análise de risco (avaliação dos efeitos de hipóteses condicionantes no 

desenvolvimento do projeto). 



36 
 

 

Os procedimentos de monitoramento têm por base o Plano de Ação do Projeto, 

enquanto os procedimentos de avaliação têm por base o Escopo do Projeto. 

 

 

Figura 3 – 

Fonte: Moura & Barbosa p. 46 

 

A opção pela aplicação de um método não depende somente da elaboração, execução e 

sistematização de instrumentos, mas depende de todo o contexto de atuação da extensão, 

delineado com finalidades claras, alicerçadas na missão institucional, no projeto pedagógico 

dos cursos, assim como de um envolvimento dos sujeitos da ação, que tenham o desejo de 

fazer da gestão um ato que expresse e divulgue a qualidade daquilo que a Universidade faz 

para e com a sociedade. 

Concordamos com Moura & Barbosa (2006), ao concluírem que o “modelo PMI é um 

dos mais completos e abrangentes”, sendo indicados na maioria das vezes para grandes 

empreendimentos e também, quando afirmam que “a aplicação deste modelo em projetos 

educacionais depende de um esforço adicional para fazer várias transposições conceituais e 

metodológicas” (MOURA & BARBOSA, 2006, p. 43). 
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Um projeto de extensão é um meio para se introduzir mudanças e já é concebido para 

uma relação transformadora. Envolve pesquisadores, professores, alunos, técnicos e outros 

colaboradores com diferentes habilidades e expectativas, trabalhando juntos. Muitas vezes até 

realizando projetos similares. Porém, cada projeto possui suas próprias características, reúne 

fatores e elementos que o tornam único nos impactos e efeitos em cada localidade e na vida 

dos envolvidos, sendo definido como “ação processual e contínua de caráter educativo, social, 

cultural, científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado” 

(FORPROEX, 2006). Outros autores na literatura apresentam as seguintes definições: 

 “Projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e 

lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e 

definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros predefinidos de tempo, 

custos, recursos envolvidos e qualidade” (VARGAS, 2005, p.7). 

 

De acordo com Ribeiro (2011), nas diversas definições de projetos encontradas na 

bibliografia sobre o tema, encontraremos todas ou algumas das características-chaves a 

seguir: 

 São temporários, ou seja, têm início e fim;  

 São conduzidos por pessoas;  

 Têm objetivos claros e definidos;  

 Tem recursos predefinidos ou limitados;  

 Têm parâmetros de qualidade, prazos e custos definidos;  

 Entregam um resultado único;  

 Convivem com incertezas;  

 Precisam ser gerenciados. 

 

      Gerenciamento de projetos é planejamento, organização, direção e controle de 

recursos organizacionais em um dado empreendimento, levando-se em conta tempo, custo 

e desempenho estimados (KERZNER, 2006). 

 

Moura & Barbosa (2006, p.21) acrescentam, no caso de “projetos educacionais”, as 

seguintes características: “apresentam dimensões de complexidade e incerteza (ou risco) em 

sua realização; surgem, em geral, em função de um problema, uma necessidade, um desafio 

ou uma oportunidade (de uma pessoa ou instituição)”. 
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Sendo assim, se o projeto não consegue ser claro, se seus processos são desarticulados 

e sem objetivos nitidamente definidos, consequentemente não permitirá gerar uma 

comparação com o planejado inicialmente, uma relação com as fases do projeto, com os 

resultados obtidos e, consequentemente não permitirá uma avaliação de desempenho 

envolvendo todas as suas ações. 

Kerzner (2006) ressalta que a realização das atividades da instituição por meio da 

aplicação de uma metodologia de gerenciamento de projetos permite à organização a 

possibilidade de integração sistemática de todos os eventos do projeto, desde o planejamento, 

desenvolvimento e consolidação até seu encerramento, permitindo à instituição a 

oportunidade de avaliação da eficácia operacional e o aprimoramento de seus produtos e 

serviços. A utilização e desenvolvimento de projetos sob uma metodologia única, 

compreendendo todas as interfaces relacionadas do “empreendimento” promove o surgimento 

de outros benefícios, à medida que essas organizações começam a entender seus efeitos 

sinérgicos. 
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CAPÍTULO III: A POLITICA DE EXTENSÃO NA UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DA BAHIA. 

 

 

Fundada em 1983, a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) é uma instituição 

autárquica de regime especial, organizada sob o modelo multicampi e multirregional, com 

destacada atuação no ensino, na pesquisa e na extensão, prestação de serviços à comunidade e 

interiorização da oferta de cursos de graduação e pós-graduação. Vinculada ao Governo do 

Estado da Bahia, é uma das quatro universidades públicas de ensino gratuito. Sua 

característica peculiar é a descentralização das unidades: seus campi estão instalados em 24 

municípios, sendo 23 no interior do Estado. Oferece 107 cursos de graduação, 12 Mestrados e 

três Doutorados.  

São órgãos deliberativos que compõem a administração da Universidade:  

 Superiores: Conselho Universitário (CONSU), Conselho Superior de Ensino, Pesquisa 

e Extensão (CONSEPE), Conselho de Administração (CONSAD);  

 Setoriais: Conselhos de Departamento, Colegiados de Curso, Núcleos de Pesquisa e 

Extensão; 

 Os Órgãos executivos que compõem a administração superior: a Reitoria; Pró-Reitoria 

de Graduação – PROGRAD;  Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação – 

PPG; - Pró-Reitoria de Extensão – PROEX;  Pró-Reitoria de Assistência Estudantil – 

PRAES; - Pró- Reitoria de Planejamento – PROPLAN; - Pró-Reitoria de 

Administração – PROAD; - Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – 

PGDP; - Pró-Reitoria de Infraestrutura – PROINFA; responsáveis pelo planejamento, 

coordenação, supervisão, controle e avaliação da Universidade. 

 

Por definição legal, e em função de sua configuração institucional, compete à 

Universidade do Estado da Bahia “difundir o saber, promover a formação e o 

aperfeiçoamento acadêmico, científico e tecnológico, colaborando, em base estratégica, para o 

desenvolvimento da educação superior na Bahia e para o desenvolvimento das regiões onde 

está inserida”.  

A UNEB norteia suas ações a partir dos seguintes princípios constantes no seu (PDI, 

2013):  
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 Multicampia e multirregionalidade; 

 Inserção no desenvolvimento regional; 

 Autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial; 

 Gratuidade e qualidade do ensino público; 

 Democracia, participação, conduta ética e respeito à cidadania e aos direitos humanos; 

 Acessibilidade, permanência e ações afirmativas; 

 Valorização da pluralidade étnico-cultural e respeito à diversidade de gênero e 

sexualidade; 

 Compromisso com a inclusão social; 

 Inovação e desenvolvimento tecnológico;  

 Articulação intra e interinstitucional; 

 Integração entre o Ensino Superior e a Educação Básica. 

A estrutura acadêmico-administrativa da UNEB tem como base os Departamentos e é 

composta pela Reitoria e Órgãos Suplementares que respondem pelas atividades 

indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão. A fim de atender as peculiaridades de sua 

configuração territorial e do modelo multicampi e multirregional, a Universidade adota 

administração compatível com a necessidade do funcionamento dos seus Órgãos e 

Departamentos, incorporando princípios de descentralização, de economicidade e de 

cooperação recíproca (ESTATUTO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
2
 - 

UNEB, Art. 7º). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 ESTATUTO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB 

Aprovado pela Resolução CONSU nº863/2011 (D.O.E. 19/20-11-2011), homologada pelo Decreto nº 13.664, de 

07-02-2012 (D.O.E. 08-02-2012).  

REGIMENTO GERAL DA UNEB 

Aprovado pela Resolução CONSU nº864/2011 (D.O.E. 19/20-11-2011), 

homologada pelo Decreto nº 13.664, de 07-02-2012 (D.O.E. 08-02-2012). 
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Quadro 1 - ESTRUTURA DEPARTAMENTAL DA UNEB POR CAMPUS, ÁREA E 

MUNICÍPIO 
 

DEPARTAMENTO CAMPUS 
ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
MUNÍCIPIO 

Ciências Humanas 

Campus I 

Ciências Humanas e Ciências 

Sociais 

Salvador Ciências Exatas e da Terra 
Ciências Exatas, da Terra e 

Tecnologias 

Ciências da Vida Ciências da Vida 

Educação Educação 

Ciências Exatas e da Terra 

Campus II 

Ciências Exatas, da Terra e 

Tecnologias 
Alagoinhas 

Educação 
Ciências da Vida, Letras e 

Educação 

Tecnologias e Ciências 

Sociais Campus III 

Ciências Ambientais, Sociais 

Aplicadas e Tecnologias 

Juazeiro Ciências Humanas, Sociais 

Aplicadas e 

Ciências Humanas Educação 

Ciências Humanas Campus IV 

Ciências Humanas, Sociais 

Aplicadas, Jacobina 

Educação, Letras e Artes 

Ciências Humanas Campus V 

Ciências Humanas, Sociais 

Aplicadas, 
Santo Antônio 

de Jesus 
Educação, Letras e Artes 

Ciências Humanas Campus VI 
Ciências Humanas, Educação, 

Letras e Artes 
Caetité 

Educação Campus VII 

Ciências Exatas e da Terra,  

Senhor do 

Bonfim 
Ciências da Vida, 

Sociais Aplicadas e Educação 

Educação Campus VIII 

Ciências Exatas e da Terra, 

Ciências da Vida, Sociais 

Aplicadas, Ambientais, 

Tecnologias e Educação 

Paulo Afonso 
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Ciências Humanas Campus IX 

Ciências Humanas, Sociais 

Aplicadas, 
Barreiras 

Tecnologias, Educação, Letras e 

Artes 

Educação Campus X Letras, Artes e Educação 
Teixeira de 

Freitas 

Educação Campus XI Letras, Artes e Educação Serrinha 

Educação Campus XII Educação Guanambi 

Educação Campus XIII Educação Itaberaba 

Educação Campus XIV Letras, Artes e Educação 
Conceição do 

Coité 

Educação Campus XV Educação Valença 

Ciências Humanas e 

Tecnologias 
Campus XVI 

Ciências Humanas, Exatas e 

Ambientais 
Irecê 

Ciências Humanas e 

Tecnologias 
Campus XVII 

Ciências Humanas, Exatas e 

Ambientais 

Bom Jesus da 

Lapa 

Ciências Humanas e 

Tecnologias 
Campus XVIII 

Ciências Humanas, Exatas, 

Letras e Artes 
Eunápolis 

Ciências Humanas e 

Tecnologias 
Campus XIX Ciências Humanas e Exatas Camaçari 

Ciências Humanas e 

Tecnologias 
Campus XX Ciências Humanas e Exatas Brumado 

Ciências Humanas e 

Tecnologias 
Campus XXI Ciências Humanas e Exatas Ipiaú 

Ciências Humanas e 

Tecnologias 
Campus XXII Ciências Humanas e Exatas 

Euclides da 

Cunha 

Ciências Humanas e 

Tecnologias 
Campus XXIII Ciências Humanas e Exatas Seabra 

Ciências Humanas e 

Tecnologias 
Campus XXIV Ciências Humanas e Exatas Xique-Xique 

   Fonte: Regimento, anexo A, pág. 106. 
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Quadro 2 - ÓRGÃOS SUPLEMENTARES DE NATUREZA INTERDISCIPLINAR 
 

Nº DE 

ORDEM 
ORGÃO VINCULAÇÃO 

1 Centro de Estudos Euclides da Cunha (CEEC) Reitoria / PPG 

2 
Centro de Estudos das Populações Afro-Indo-Americanas 

(CEPAIA) 
Reitoria / PPG 

3 Centro de Estudos de Direito Educacional (CESDE) Reitoria 

4 Núcleo de Ética e Cidadania (NUEC) Reitoria / PROEXT 

5 Sistema de Bibliotecas da UNEB (SISB) Reitoria Vice-Reitoria 

6 
Incubadora de Empreendimentos Solidários (INCUBA) Reitoria 

/ PROEXT 
Reitoria / PROEXT 

7 Serviço Médico Odontológico e Social (SMOS) Reitoria  

8 Arquivo Central (SIARQ) Reitoria / UDO 

9 

Núcleos de Estudos Estrangeiros (NEE): Núcleo de Estudos 

Canadenses (NEC); Núcleo de Estudos Japoneses (NEJ); 

Núcleo de Estudos Italianos (NEI); Núcleo de Estudos 

Hispânicos (NEHI); Núcleo de Estudos Flamengos (NEF); 

Núcleo de Estudos para América Latina (NEAL) 

Reitoria* 

Lotados PROEXT 

10 Editora UNEB (EDUNEB) 

Reitoria / PPG / 

PROGRAD / 

PROEXT / PGDP 

11 Museu de Ciência e Tecnologia (MCT) Reitoria 

12 Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (CEPED) Reitoria / PPG 

13 
Núcleo de Atividade Física, Esporte e Lazer - Educação e Saúde 

(NAFEL) 
Reitoria / PROEXT 

14 Núcleo de Estudo para Combate à Violência DCH - Campus I 

15 Centro de Pesquisa Arqueológica e Antropológica (CAAPA) DEDC - Campus VIII 

16 
Centro de Desenvolvimento e Difusão de Tecnologia em 

Aquicultura (CDTA) 
DEDC - Campus VIII 

17 Núcleo de Educação Especial Reitoria / PROEXT 

18 
Núcleo de Pesquisa e Extensão em Habitação Popular 

(THABA) 
Reitoria / PROEXT 

19 Núcleo de Estudos de Gênero e Sexualidade (DIADORIM) Reitoria / PROEXT 

20 Núcleo de Estudos de Afetividade e Representações Sociais DEDC - Campus I 
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21 
Núcleo de Cooperação e Ações em Políticas Públicas e 

Economia Solidária (COAPPES) 
Reitoria / PROEXT 

22 Núcleo de Meio Ambiente (NUMA)  Reitoria / PROEXT 

23 Núcleo de Investigação de Prática de Ensino (NIPE) DEDC - Campus II 

24 Núcleo de Educação Infantil Reitoria / PROEXT 

25 Núcleo de Educação de Jovens e Adultos (NEJA) Reitoria / PROEXT 

26 
Núcleo de Práticas Jurídicas - Salvador, Juazeiro, Camaçari, 

Valença, Jacobina e Paulo Afonso 

Reitoria / PROGRAD / PPG / 

PROEXT 

27 Centro de Pesquisa Tecnológica (CPT) Reitoria / PROGRAD / PPG 

28 Núcleo Central de Ética e Cidadania (NUEC) Reitoria / PROEXT 

29 
Núcleo de Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais 

(ACSO) 
DCET - Campus I 

30 
Centro de Pesquisa em Ecologia e Conservação da Natureza 

(CASULO) 
DEDC - Campus VIII 

 

 

 

3.1 A Extensão  

 

 

A extensão na UNEB tem início com as primeiras unidades de ensino superior, criadas 

a partir da década de 60.  Em sua trajetória de universidade multicampi, que contempla o 

processo de interiorização da educação superior no Estado, a UNEB inicia a sua história 

extensionista nas faculdades, centros e núcleos de ensino superior criados entre os anos 1960 

e 1981. A partir de 1983, outros departamentos sediados em diferentes pontos do Estado 

assumiram ações extensionistas, o que fortaleceu o processo de democratização dos saberes 

regionais em diálogo com a vida acadêmica da Universidade. Atualmente, a extensão é 

desenvolvida nos vinte e nove departamentos e nos 417 municípios baianos, criando 

programas e projetos institucionais ou interinstitucionais, unindo incentivos e conjugando 

esforços para agregar pessoas e fortalecer a participação nas mudanças e transformações que 

acontecem nas diversas regiões do Estado.  

Esse contexto revela o papel da Pró-Reitora de Extensão, também voltado para o 

direcionamento das políticas públicas, seja por meio das ações dos programas institucionais, 

através das características de Universidade Multicampi, seja pela política de captação de 
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recursos, que objetivam fortalecer as ações extensionistas na medida em que se estabelecem 

as vias de sua institucionalização e operacionalização do Plano Gestão Redes Departamental.  

As ações extensionistas da PROEX estão concentradas, principalmente, nos Núcleos 

Temáticos e Núcleos de Pesquisa e Extensão (NUPES), órgãos de articulação que funcionam 

como espaço de registro das atividades desenvolvidas por estudantes e professores 

pesquisadores nos territórios de identidades a que pertencem os departamentos. 

As ações de extensão na UNEB obedecem a uma metodologia participativa e 

vinculam-se às áreas temáticas – Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, 

Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção e Trabalho, atendendo à Política 

Nacional de Extensão Universitária. As diretrizes políticas da extensão são regulamentadas 

pelos documentos institucionais e o princípio da indissociabilidade com o ensino e a pesquisa, 

por meio de programas e resoluções, preferencialmente em parceria com os Núcleos 

Temáticos e os Núcleos de Pesquisa e Extensão dos Departamentos. 

As ações extensionistas da UNEB enfatizam a responsabilidade social da Universidade 

no que tange aos programas e políticas voltados para inclusão de grupos sociais 

historicamente excluídos. 

São princípios norteadores da política de extensão: 

 Impacto social. Estabelecimento de uma relação entre a Universidade e a sociedade, 

com vistas a uma ação emancipadora, voltada para os interesses e necessidades da 

maioria da população e para o apoio ao desenvolvimento regional. Esta relação está 

pautada em uma interação dialógica, marcada pela ação bidirecional de troca de 

saberes e estabelecimento de alianças; 

 Impacto na formação do estudante. Adequação dos currículos de forma que a 

participação discente esteja pautada em ações que favoreçam a flexibilização 

curricular e a integralização de créditos adquiridos em práticas na extensão; 

 Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Construída na interação e inter-relação de 

organizações, profissionais e pessoas, no efetivo compartilhamento conceitual, teórico 

e metodológico; 

 Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Vinculada ao processo de 

formação de pessoas e de geração de conhecimento, permite aos estudantes e 

professores instituírem-se enquanto sujeitos dos processos de ensino e aprendizagem, 

e proporciona apreenderem conhecimentos teóricos e práticos, conferindo uma 

dimensão de inserção social mais efetiva, tendo em vista a realidade das comunidades. 
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As diretrizes que orientam as ações de extensão têm como objetivos primordiais a 

superação das vulnerabilidades e riscos sociais da população excluída e a expressão de suas 

potencialidades e desejos, reconhecendo sua identidade social, promovendo ações de 

integração e de qualificação sócio-profissional e criando espaço para o exercício da cidadania, 

conforme explicações a seguir: 

 Valorização dos programas de extensão interinstitucionais, sob a forma de consórcios, 

redes ou parcerias, e das atividades voltadas para o intercâmbio e a solidariedade 

internacionais;  

 Participação da extensão universitária na elaboração, acompanhamento e avaliação das 

políticas de ação voltadas para maioria da população;  

 Fomento da inovação dos processos de produção e da transferência e ampliação da 

ciência e da tecnologia, demandadas do ensino e da pesquisa; incentivo ao processo de 

flexibilização curricular; 

 Estímulo, apoio e ampliação da participação de professores, estudantes e técnicos nas 

ações de extensão, criando programas de bolsas de incentivo junto aos órgãos 

competentes; 

 Priorização das práticas direcionadas ao atendimento de necessidades sociais 

emergentes; 

 Promoção do uso da tecnologia disponível na ampliação de oportunidades e melhorias 

na qualidade da educação; 

 Incentivo às atividades voltadas para o desenvolvimento, a produção e a preservação 

cultural e artística da educação ambiental e desenvolvimento sustentável; 

 Fortalecimento dos movimentos sociais, a partir da oferta de cursos de naturezas 

diversas; 

 Funcionamento da extensão nas áreas da comunicação, cultura, direitos humanos e 

justiça, educação, meio ambiente, tecnologia, trabalho e saúde. 

 

A Extensão Universitária da UNEB integrada aos princípios do Plano de 

Desenvolvimento da Instituição prevê as seguintes metas a serem buscadas por meio de ações 

estratégicas para o período de 2013 a 2017: 

 Ações voltadas para o aperfeiçoamento comunitário e qualificação de pessoas 

implementadas e desenvolvidas, visando o desenvolvimento social, cultural e artístico;  
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 Incentivo à produção de trabalhos literários, artísticos, culturais, técnicos e didáticos; 

 Programas culturais e de intercâmbio desenvolvidos; 

 Ações e eventos destinados à formação da cidadania e do correspondente 

comportamento ético, de valores e habilidades para a solução de problemas ambientais 

locais, regionais e globais desenvolvidos; 

 Parcerias para o desenvolvimento de programas de extensão, estabelecidas em 

consonância com a política da universidade e com a política nacional de extensão das 

universidades públicas brasileiras; 

 Ações que possibilitem a redução das desigualdades sociais e da segregação de 

pessoas promovidas; 

 Ações de integração dos núcleos de extensão com os departamentos e Redes de Gestão 

Departamental – Redes promovidas; 

 Programas de bolsas para estudantes, implementados, acompanhados e avaliados de 

forma articulada com a Assistência Estudantil. 

 

As ações de extensão desenvolvidas pela Universidade do Estado da Bahia estão 

amparadas pela Política Nacional de Extensão, instância que articula as Instituições Públicas 

de Ensino Superior - IPES, reunidas no Fórum Nacional de Pró–Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras - FORPROEX, tendo como documento referencial a 

Política Nacional de Extensão publicada em maio de 2012.   

As ações de extensão desenvolvidas nos 29 departamentos que compõem a 

multicampia da Universidade do Estado da Bahia têm como eixo norteador as áreas da 

Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde, 

Tecnologias e Produção, Trabalho, e estão em conformidade com o Plano Nacional de 

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras.  

Para atendimento dessas demandas, a PROEX se organiza e mantém uma gestão 

colegiada, composta pela  assessoria, gerências de Extensão e Assuntos Comunitários,  de 

Apoio à Cultura e às Ciências; dos órgãos de apoio administrativo;   dos coordenadores de 

Núcleos Temáticos e com o apoio de coordenadores de Núcleo de Pesquisa e Extensão 

(NUPES), vinculados aos departamentos, os quais dialogam e colaboram no desenvolvimento 

das ações com os departamentos e setores da sociedade baiana, conforme disciplina seu 

regimento (Art. 40). 
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I - Gabinete da Pró-Reitoria: 

a) Assessoria; 

b) Coordenação de Programas Especiais; 

c) Coordenação Orçamentária, Administrativa, Financeira e Contábil; e, 

d) Secretaria. 

 

II - Gerência de Extensão e Assuntos Comunitários: 

a) Subgerência de Acompanhamento da Extensão Universitária; 

b) Subgerência de Ações Comunitárias; e, 

c) Coordenação de Cadastro das Ações Extensionistas. 

 

III - Gerência de Apoio à Cultura e às Ciências: 

a) Subgerência de Apoio à Organização de Eventos; e, 

b) Coordenação de Apoio à Elaboração de Projetos. 

 

IV - Coordenação de Educação a Distância. 

 

São consideradas ações de extensão aquelas que envolvem professores, alunos, 

servidores técnico-administrativos, a comunidade externa e que se enquadram em uma das 

modalidades a seguir e obedecem às definições de acordo com o documento “Extensão 

Universitária: Organização e Sistematização” (FORPROEX, 2007): 

 

1 – PROGRAMA 

Conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão (cursos, eventos, prestação 

de serviços), preferencialmente integrando as ações de extensão, pesquisa e ensino. Tem 

caráter orgânico-institucional, clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum, 

sendo executado a médio e longo prazo. 

 

2 – PROJETO  

Ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, científico ou 

tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado. O projeto pode ser: 

• Vinculado a um programa (forma preferencial – o projeto faz parte de uma nucleação de 

ações) 
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• Não-vinculado a programa (projeto isolado) 

 

3 - CURSO 

Ação pedagógica, de caráter teórico e/ou prático, presencial ou a distância, planejada e 

organizada de modo sistemático, com carga horária mínima de 8 horas e critérios de avaliação 

definidos. 

 

4 - EVENTO 

Ação que implica na apresentação e/ou exibição pública, livre ou com clientela 

específica, do conhecimento ou produto cultural, artístico, esportivo, científico e tecnológico 

desenvolvido, conservado ou reconhecido pela Universidade.  

 

5 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Realização de trabalho oferecido pela Instituição de Educação Superior ou contratado 

por terceiros (comunidade, empresa, órgão público, etc.); a prestação de serviços se 

caracteriza por intangibilidade, inseparabilidade processo/produto e não resulta na posse de 

um bem. 

 

 

3.2 Programas de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão 

 

 

A extensão na UNEB organiza–se por meio de relações institucionais e 

interinstitucionais desenvolvidas através de programas, projetos, cursos, eventos e atividades 

conforme os quadros abaixo: 

 

Quadro 3 – Modalidades de Aprovação dos Projetos 

 

Origem Projeto Aprovação/Pareceres 

Unidade Acadêmica 

Projetos de Dedicação 

Exclusiva 

Conselho Departamental 

Pareceres Comissão permanente/ 

Demanda 

Editais internos Comissões PROEXT 

Projetos Editais Externos Departamento/PROEXT/Reitoria 
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Núcleos Interdisciplinares 
Editais Internos Comissões PROEXT 

Editais Externos /demandas PROEXT 

 

Os projetos de dedicação exclusiva são regulamentados pela resolução nº 907/2012, 

que disciplina a alteração de carga horária do docente juntamente com projetos de pesquisa. 

Quando recebida a proposta o departamento deverá constituir comissão de 03 docentes para 

apreciação do Conselho de Departamento. 

Os projetos oriundos de Editais são instrumentos que regulam os projetos na seleção 

interna. Os que se referem a demandas, normalmente envolvem parcerias externas que, 

também envolvem normatizações próprias dos seus órgãos. 

Ações que foram desenvolvidas através de programas institucionais em 2012 com um 

público certificado de 4.205, a exemplo de alguns projetos que apresentamos: 

 

 

3.3 Programas Institucionais: 

 

 

O Programa de Apoio a Projetos de Extensão (PROAPEX) é um programa de caráter 

acadêmico que visa institucionalizar, estimular, promover e apoiar os projetos de extensão 

universitária da comunidade da UNEB, por meio de publicação de editais que atendam a 

Política Extensionista da Universidade.  

O Programa de Bolsas de Extensão (PROBEX) tem por finalidade incentivar a 

participação dos estudantes de graduação da UNEB em Programas, Projetos e Atividades 

extensionistas, sob a orientação e coordenação de docente e/ou técnico-administrativo dessa 

instituição. Além disso, possui incentivos do Programa de Bolsas de Extensão (PROBEX), 

tendo como referência a resolução CONSEPE nº 793/2007. Público beneficiado: 555 pessoas. 

Programa Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI), que tem por objetivo 

assegurar o acesso do idoso à universidade, oportunizando a sua participação em atividades 

artísticas e culturais, esporte e lazer, bem como educação e formação continuada visando a 

sua integridade biopsicossocial. Público atendido: 2.795 pessoas. 

Projeto Vivências de Extensão Universitária de ação multidisciplinar, que envolve 

docentes, discentes e técnicos da Universidade do Estado da Bahia, a fim de propor e 

desenvolver ações transformadoras de aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos, 
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ambientais, étnicos, de gênero e geracional, que possam contribuir para o desenvolvimento de 

comunidades em situação de vulnerabilidade, residentes no entorno dos Campi da UNEB. 

Público beneficiário: 4.588 pessoas: estudantes da educação infantil, ensinos fundamental e 

médio; agricultores, familiares e produtores rurais; comunidade de bairros periféricos; 

comunidade da terceira idade; pescadores; gestantes; pequenos comerciantes; donas de casa; 

feirantes; desempregados; 

 

 

3.4 Projetos de Extensão Interinstitucionais 

 

 

 Topa - Todos pela Alfabetização / Brasil Alfabetizado: tem como objetivo estabelecer 

parceria com empresas públicas e privadas, movimentos sociais, Universidades e 

Prefeituras Municipais; promover uma educação integral e de qualidade para a 

população de jovens, adultos e idosos/as, assegurando seu ingresso e permanência na 

escola. Público beneficiado: 51.157 pessoas. 

 Universidade para Todos (UPT): tem como objetivo preparar para o vestibular por 

meio de cursos preparatórios formados por grupos populares. Público beneficiado: 

14.000pessoas. 

 

Municípios sede:  

Salvador, Alagoinhas, Juazeiro, Jacobina, Santo Antonio de Jesus, Caetité, Senhor do Bonfim, 

Paulo Afonso, Barreiras, Teixeira de Freitas, Serrinha, Guanambi, Itaberaba, Conceição do 

Coité, Valença, Irecê, Bom Jesus da Lapa, Eunápolis, Camaçari, Brumado, Ipiaú, Euclides da 

Cunha, Seabra, Xique-Xique. 

Municípios - Extensões:  

Olindina, Muquém do São Francisco, Ibotirama, São Desidério, Mucambo, Cotegipe, 

Contendas do Sincorá, Livramento de Nossa Senhora, Aracatu, Ibiassussê, Maniaçu, Igaporã, 

Ibitira, Dias D’Avila, Mata de São João, Candeias, São Sebastião do Passe, Monte Gordo, 

Abrantes, Simões Filho, Quilombo Pitanga de Palmeiras, Valente, São Domingos, Santa Luz, 

Retirolândia, São Gabriel, Ibititá, Lapão, Uibaí, Presidente Dutra, Central, Jussara, Boa Vista 

do Tupim, Ruy Barbosa, Ipirá, Caldeirão Grande, Capim Grosso, Saúde, Miguel Calmon, 

Várzea Nova, Várzea do Poço, Serrolândia, Mundo Novo, Baixa Grande, Mairi, Quixabeira, 

Curaçá, Sobradinho, Jeremoabo, Sitio do Quinto, Rodelas, Dom Macedo, Laje, Varzedo, 
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Cabaceiras do Paraguaçú, Boninal, Brotas de Macaúbas, Palmeiras, Mulungu do Morro, Piatã, 

Missão de Sahy, Tijuaçú, Pindobaçu, Antonio Gonçalves, Campo Formoso, Ponto Novo, 

Itiúba, Filadélfia, Andorinha, Queimadas, Teofilândia, Água Fria, Araci, Biritinga, Barrocas, 

Cumuruxatiba, Igrapiuna, Camamú, Barra. 

O Pró-Letramento - Mobilização pela Qualidade da Educação é um programa de 

formação continuada de professores para a melhoria da qualidade de aprendizagem da 

leitura/escrita e matemática nos anos/séries iniciais do ensino fundamental. Público 

beneficiado: 6.297 pessoas. 

Munícípios: Salvador, Eunapolis, Juazeiro, Guanambi, Irecê, Barreiras, Seabra  

 

O EM Ação tem como objetivo auxiliar o professor na sua missão de ensinar e criar 

condições objetivas de aprendizagem dos conteúdos escolares. É um programa estruturante 

para o Ensino Médio da Rede Estadual da Bahia, construído em parceria com as universidades 

públicas do estado.Público beneficiado: 18 pólos e 51 extensões, estando distribuídos em 35 

colégios situados no pólo de Salvador e 116 colégios localizados nos pólos do interior e 

extensão: 

Municípios sede:  

Salvador, Alagoinhas, Juazeiro, Jacobina, Santo Antonio de Jesus, Caetité, Senhor do Bonfim, 

Paulo Afonso, Barreiras, Teixeira de Freitas, Serrinha, Guanambi, Itaberaba, Conceição do 

Coité, Valença, Irecê, Bom Jesus da Lapa, Eunápolis, Camaçari, Brumado, Ipiaú, Euclides da 

Cunha, Seabra, Xique-Xique.  

Extensões:  

Olindina, Muquem do São Francisco, Ibotirama, São Desidério, Mucambo, Cotegipe, 

Contendas do Sincorá, Livramento de Nossa Senhora, Aracatu, Ibiassussê, Maniaçu, Igaporã, 

Ibitira, Dias D’Avila, Mata de São João, Candeias, São Sebastião do Passe, Monte Gordo, 

Abrantes, Simões Filho, Quilombo Pitanga de Palmeiras, Valente, São Domingos, Santa Luz, 

Retirolândia, São Gabriel, Ibititá, Lapão, Uibaí, Presidente Dutra, Central, Jussara, Boa Vista 

do Tupim, Ruy Barbosa, Ipirá, Caldeirão Grande, Capim Grosso, Saúde, Miguel Calmon, 

Várzea Nova, Várzea do Poço, Serrolândia, Mundo Novo, Baixa Grande, Mairi, Quixabeira, 

Curaçá, Sobradinho, Jeremoabo, Sitio do Quinto, Rodelas, Dom Macedo, Laje, Varzedo, 

Cabaceiras do Paraguaçú, Boninal, Brotas de Macaúbas, Palmeiras, Mulungu do Morro, Piatã, 

Missão de Sahy, Tijuaçú. 

Legados Sociais para Copa 2014 na Bahia tem como objetivo elaborar e implementar 

um conjunto de projetos e ações socioeducativas, culturais, ambientais e regionais, visando à 
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promoção de legados socioeconômicos, por meio da mobilização e participação da população 

com a Copa 2014 e seus eventos associados, no âmbito do estado da Bahia, assim como 

potencializar o legado social da Copa do Mundo 2014, fortalecendo as organizações e os 

movimentos sociais de Salvador.Público beneficiado: 7.800 pessoas. 

Municípios: Salvador, Feira de Santana, São Francisco do Conde, Camaçari, Mata de São 

João, Cairú, Valença, Maraú, Vera Cruz, Porto Seguro, Itacaré, Ilhéus, Juazeiro, Paulo 

Afonso, Vitória da Conquista, Lençóis.  

Bairros: Nazaré, Brotas, Canabrava, Santo Antonio, Cosme de Farias, Tororó, Vila Nova de 

Pituaçu, Tancredo Neves, Santo Agostinho, Castro Neves. 

 A Creche e a Educação Cidadã tem como atividade implementar os serviços de 

capacitação nas áreas de gestão e educação infantil, bem como a assistência nutricional e 

fonoaudiologia, nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), vinculados à Rede 

Municipal de Educação. Publico beneficiado: 1.841pessoas. 

O ProJovem Urbano destina-se a promover a inclusão social dos jovens brasileiros de 

18 a 29 anos que, apesar de alfabetizados, não concluíram o ensino fundamental, buscando 

sua reinserção na escola e no mundo do trabalho, de modo a propiciar-lhes oportunidades de 

desenvolvimento humano e exercício efetivo da cidadania.Publico beneficiado: 1.754 pessoas. 

 

ATIVIDADES: 

Cursos de idiomas, formação de professores, curso pré-vestibular, terapia comunitária, 

alfabetização de jovens e adultos, Curso de qualificação, Curso Pré-vestibular. 

 

PARCEIRIAS: Movimentos sociais / fundações / secretarias estaduais e municipais, entre 

outros. 

A Pró-reitoria utiliza para cadastro e acompanhamento das ações e projetos de 

extensão o Sistema Institucional desde 2011.  

O Sistema Integrado de Planejamento – SIP consiste em uma ferramenta 

tecnológica interativa de planejamento, administração, gestão e acompanhamento dos 

projetos, ações e atividades de Ensino, Pesquisa, Pós Graduação, Assistência Estudantil, 

Extensão e Administração desenvolvidos pela instituição com grande diferencial, já que 

funciona via internet, permitindo o acesso da comunidade acadêmico-administrativa em 

qualquer lugar. O software foi desenvolvido desde 2006 pela própria equipe da UNEB e sua 

elaboração utilizou modernas técnicas de mapeamento de processos e participação dos 

diversos segmentos da universidade, observando a natureza multicampi da instituição. O SIP 
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proporcionou profundas mudanças culturais e organizacionais das práticas, bem como na 

forma de relacionamento da universidade com a comunidade. Foi concebido visando uma 

melhoria significativa da eficiência, eficácia e efetividade das iniciativas da UNEB, 

considerando a metodologia, marco institucional e plataforma tecnológica, com a integração 

dos processos de planejamento, execução, gestão, acompanhamento e monitoramento dos 

diversos projetos e ações desenvolvidos da Universidade. O sistema foi concebido a partir do 

POA-WEB em 2006, sistema de planejamento orçamentário anual, desenvolvido pelo órgão 

de planejamento, representado pela Pró-Reitoria de Planejamento, em parceria com a Unidade 

de Desenvolvimento Organizacional. 

Desde a sua primeira versão, o POA-WEB vem sendo atualizado e adequado à nova 

realidade da instituição, permitindo agregar novas funcionalidades que ampliem a qualidade e 

os níveis de informação com foco nos aspectos atinentes ao processo de planejamento no 

Setor Público, o Plano Plurianual, instrumento de planejamento utilizado pela administração 

pública que norteia todos os outros planos. 

Na última versão, lançada em junho de 2011, foi agregada a função de 

acompanhamento, que contempla a execução financeira (empenho e pagamento vinculadas ao 

SICOF, Sistema de Informações Contábeis e Financeiras do Estado), assim como a execução 

física dos programas. 

O SIP é um banco de dados da instituição, que tem interface com outros sistemas e 

ferramentas já utilizadas. No entanto, apesar de se apresentar em forma modular 

contemplando o escopo de um projeto, esse sistema não contemplou todas as especificidades 

de informações para acompanhamento dos projetos e ações de extensão, o que tem gerado 

duplicidade de trabalho por parte dos coordenadores de projetos na extensão, para os que 

cadastram seus projetos no SIP e ainda necessitam alimentar outros instrumentos de forma 

manual a fim de informar os dados quando solicitados, provocando a falta de informações 

atualizadas. 

As ações que não envolviam recursos diretos, ou seja, execução orçamentária, não 

eram cadastradas, o que dificultava ainda mais a sistematização das ações desenvolvidas no 

âmbito dos 29 departamentos e municípios que a Universidade abrange. 

A integração do Sistema com outros segmentos na instituição tem demandado muitos 

ajustes, ainda em desenvolvimento pela equipe de TI da própria universidade, que conta com 

um quadro de recursos humanos insuficiente para atender todas as solicitações em um tempo 

mais otimizado. Esta situação tem impactado no uso do sistema pela extensão e gerado 

reflexões e questionamentos pela própria gestão da extensão quanto a sua eficácia para 
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acompanhamento das ações, o que também contribuiu para o atraso na adequação do sistema 

às especificidades da extensão universitária. 

Assim como a estrutura do SIP é mais complexa em relação ao sistema anterior, que 

era na formatação de um cadastro de gerenciamento de uma base de dados, apesar de atender 

vários indicadores demandados pela extensão, o mesmo não possuía capacidade para as novas 

demandas que surgiam, o que vem sendo atendido gradativamente pelo SIP. 

O sistema, apesar de apresentar muitas funcionalidades e canais de comunicação, 

ainda conta com o acesso muito restrito ao perfil cadastrado quando solicitado à unidade 

gestora correspondente ao seu respectivo projeto, o que não facilita o conhecimento do que se 

desenvolve em outros projetos, nem no local, nem em outros Campi. 

São ações que estão sendo efetuadas para solucionar os problemas: 

 Decisão da administração em adotar o sistema e priorizar os ajustes necessários para 

adequação às ações de extensão; 

 Levantamento dos dados não contemplados no sistema para inserção dos campos, 

conforme demandas de dados requeridos na extensão; 

 Levantamento de formulários para relatórios gerenciais e operacionais, adequando-os 

conforme especificação; 

 Abertura do perfil dos Coordenadores de Nupes, que acompanham as ações de 

extensão no âmbito local. 

 

O sistema dispõe de muitas funcionalidades comuns a todos os seus módulos, a saber:  

cadastro de usuários, perfil, login, menu, interface visual ferramentas de ajuda ao usuário, fale 

conosco e e-mail (para comunicação entre os usuários direto do ambiente do projeto). 

É possível sugerir que essas ações de melhoria sejam contínuas e efetuadas de forma 

planejada e integrada com a participação dos envolvidos em avaliações periódicas, que tragam 

melhorias para incorporação ao sistema. 

Em decorrência, ainda, de um uso efetivo do sistema, as informações não são 

sistematizadas de forma mais padronizada causando repetição de trabalhos e morosidade. 

 

Outras dificuldades: 

Outras dificuldades na execução do Projeto, apontadas pelos coordenadores e que se 

observa nos relatórios, são referentes aos processos de contratação dos apoios previstos e 

liberação de alguns recursos que esbarram na burocracia, questões jurídicas e legais. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_de_dados
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Para efeito desta pesquisa, o que dificultou para apresentação de um instrumento mais 

completo foi a falta dos regimentos internos setoriais que, no momento, encontravam-se em 

processo de reformulação para uniformização na instituição. 
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CAPITULO IV - METODOLOGIA 

 

 

Considerando que este trabalho tem como um de seus objetivos trazer elementos que 

subsidiem uma referência de instrumentos para a gestão de projetos na Extensão 

Universitária, foi imprescindível um levantamento de informações que identificasse as 

características dos projetos desenvolvidos na UNEB, considerando que um modelo de 

referência tem como um dos objetivos unificar a linguagem utilizada, conceitos e práticas 

adotadas. No caso dos termos, devem ser utilizados no sentido de processar informações 

uniformes, ou seja, modelar: “dar forma ou contorno a”, “molde”; modelo: “representação de 

algo a ser reproduzido”, “Que serve de exemplo ou norma”; referência: “ato ou efeito de se 

referir” referências, (...) “Informações...” (AURÉLIO, Dicionário da Língua Portuguesa). 

Para a construção de um modelo que sistematize a diversidade de práticas na Extensão 

Universitária, a abrangência do público aos quais essas ações atendem, com base nos 

princípios e metodologias de trabalhos de intervenção, foram estudadas metodologias usadas 

no campo da Pesquisa Aplicada, destacando a Pesquisa-ação.  

ParaThiollent (1996, p.14), pesquisa-ação está associada à Pesquisa Social e constitui  

 

um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada 

em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 

situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 

participativo. 

 

Por tratar-se de um estudo exploratório, não consideramos esta pesquisa como uma 

pesquisa-ação, uma vez que a proposta construída não envolveu a participação do grupo. A 

abordagem ao autor se justifica pela proposta de alguns princípios básicos para a elaboração 

de projetos de extensão, na perspectiva da interatividade entre os atores envolvidos; da 

articulação entre os processos de investigação, educação, comunicação e organização, 

aspectos que serão relevantes para aprovação do Instrumento Proposto pelos órgãos 

colegiados e, consequentemente, servir como subsídio para fomentar o processo de discussão. 

Os procedimentos aplicados nesta pesquisa, desenvolvida no Mestrado Profissional, 

Gestão e Tecnologias Aplicadas a Educação, envolveram o levantamento conceitual e 

informações para compreensão da situação investigada na Gestão de Projetos na Extensão 

Universitária, uma vez que a temática pesquisada diz respeito ao conhecimento em várias 

áreas de estudos, tais como Educação, por exemplo, inseridas no contexto da Extensão 
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Universitária, conforme autores como Paulo Freire, Silvio Batomé, entre outros; na área da 

Administração de Empresas, nos aspectos relacionados à Gestão, Planejamento, Metodologia 

para Gestão de Projetos, a exemplo do Guia PMBOK, PRINCE2, o Planejamento de Projeto 

orientado pelo escopo de  Dácio G. Moura e Eduardo F Barbosa, Haroldo Kerzner, Ricardo 

Vargas, entre outros. 

Como instrumentos de coleta de dados, neste estudo foram utilizados: análise 

documental interna, por meio de registros institucionais; e externa, através de formulários e 

documentos disponíveis em outras instituições, assim como observação (direta e participante), 

uma vez que a pesquisadora compõe o quadro da instituição pesquisada, desenvolvendo 

atribuições, como parte da equipe de trabalho na gerência de extensão e assuntos 

comunitários, relacionadas com a temática pesquisada, a exemplo da participação no grupo de 

trabalho que sistematizou o formulário do Censo da Extensão na UNEB/2012, no período da 

pesquisa, com acompanhamento da realização; nos trabalhos desenvolvidos em comissões 

formadas para análise de projetos, no levantamento de demandas para melhorias no sistema 

de informação para adequação às peculiaridades da extensão, reuniões de trabalho para 

planejamento entre outros. 

O levantamento de informações internas na instituição se deu através do Sistema 

Integrado de Planejamento – SIP, Relatórios Gerenciais da Pró-reitoria de Extensão, no 

período de 2011/2012. Pareceres emitidos na análise de projetos submetidos à Gerência de 

Extensão e Assuntos Comunitários, para aprovação dos projetos de extensão submetidos à 

concessão de regime de dedicação exclusiva e nos pareceres para seleção de projetos via 

editais internos e documentos legais como: Estatuto, Regimento, o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), Relatório de Avaliação Institucional no período de 2006-2008, Relatórios 

de Execução de projetos no período da pesquisa, que se efetiva com o ingresso no Mestrado 

em agosto de 2011 e sua conclusão em agosto de 2013, para identificação dos elementos 

caracterizadores das diretrizes da política Nacional de Extensão, que eram informados, assim 

como a maneira que se apresentavam os resultados alcançados.  

Nos documentos institucionais, a pesquisa foi feita através do Estatuto e Regimento da 

Universidade, Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que regulamentam e norteiam o 

planejamento e o funcionamento dessas ações, que definem as políticas e metas institucionais 

para conhecer como a UNEB regulamenta e desenvolve os projetos de extensão, suas 

diretrizes, metas, formas de aprovação e acompanhamento dos projetos. Nessa etapa, também 

se procurou identificar os órgãos responsáveis pelo seu acompanhamento e avaliação. 
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A observação participante externa foi proporcionada pela participação no Curso de 

Especialização em Extensão Universitária, uma iniciativa pioneira dos Fóruns de Pro Reitores 

de Extensão, que envolveu o segmento de Universidades Públicas, Federais, Estaduais e 

Comunitárias, rico na diversidade de estruturas organizacionais e na forma de gestão, e 

também pela interprofissionalidade e interdisciplinaridade proporcionadas pelas áreas de 

atuação de que a turma era composta: professores e técnicos advindos de várias áreas de 

conhecimento que integravam as diversas regiões do país. Além disso, é importante ressaltar 

os contatos com os ministrantes do curso, especialistas em tópicos relacionados à temática, 

envolvidos no processo de construção da literatura de Extensão Universitária e dos 

documentos que normatizam a Extensão Universitária Nacional, principalmente por 

integrantes das comissões de estudos formadas pelo FORPROEX. 

Os debates oriundos dos trabalhos em grupo nas disciplinas, tais como: História, 

Conceitos e Perspectivas da Extensão Universitária, Gestão e Institucionalização da Extensão, 

Planejamento, Monitoramento e Avaliação da Extensão, Metodologias da Extensão 

Universitária, trabalhados em oficinas resgatando cada contexto institucional representado 

pelo grupo, a troca de experiências foi intensa, pois se discutia problemas similares, em 

contextos diferenciados e as soluções adotadas que resultaram em uma melhoria nos seus 

processos. 

O documento O Perfil da Extensão Universitária no Brasil uma proposta de avaliação 

da extensão universitária apresenta uma pesquisa diagnóstica da extensão no Brasil, da qual 

se utilizou como base os elementos, dimensões, categorias e indicadores, levando em 

consideração os aspectos: Política de Gestão, Infraestrutura, Relação entre Universidade e 

Sociedade, Plano Acadêmico, Produção Acadêmica. Essas dimensões foram adequadas para o 

estudo em questão, em 04 dimensões, resgatando indicadores relevantes para análise desta 

pesquisa. 

Os objetivos das dimensões investigadas na pesquisa Perfil da Extensão Universitaria 

no Brasil estavam direcionados para uma visão macro da instituição, com predominância de 

indicadores quantitativos das ações de extensão voltadas para a gestão institucional, que não 

abordava uma avaliação nas ações de extensão de forma individual, ou seja, era direcionada 

para quantidade total na instituição, a quantidade de programas, projetos, cursos, eventos, 

prestação de serviços. Contudo, já contemplava dimensões e indicadores do Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES), integradas às diretrizes já estabelecidas pelo 

FORPROEX para avaliação da Extensão, desenvolvidas com base nos diagnósticos efetuados 

por meio de pesquisas feitas nas IES, entre 1994 e 2005, que adequadas ao edital do 



60 
 

PROEXT/2014/MEC contemplou a sistematização adequada para coleta dos dados na 

pesquisa, a fim de identificar os elementos caracterizadores das diretrizes nos projetos de 

extensão e a forma como se apresentam a estrutura de um projeto. 

 

4.1 Projetos Levantados por Entradas nos exercícios da UNEB 

 

 

Tabela 1 - Sistema de Planejamento – SIP  
2011-2013 

 

2011 62 

2012 99 

2013 81 

Total  180 

Fonte: PROEXT 
 

 

 

Tabela 2 - Editais Internos Interistitucional 

2011-2013 

 

 2011 2012 2013 

Projeto Sociocultural de vivência Estudantil em Comunidades 0 28 Programado 

Programa de Apoio a Projetos de Extensão- PROAPEX 58 0 Em execução 

Legados Sociais para a copa de 2014 0 16 0 

TOTAL 58 44  

Fonte: PROEXT    

*Nota: Legados trata-se de um edital interno, mas oriundo de uma parceria interinstitucional.  

 

 

 

Tabela 3 - Projeto Dedicação Exclusiva 

2011-2013  

 

2011 34 

2012 55 

2013 24 

Total  79 

Fonte: PROEXT  
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Tabela 4 - Editais Externos  

2011-2013 

 

  2011 2012 2013 

Convênios firmados com órgãos diversos 11 4 2 

Proposta de Projetos apresentadas MEC - PROEXT 7 11 17 

Convênios firmados através do PROEXT 2   

TOTAL 18 15 19 

Fonte: PROEXT    

Nota: 17 Projetos submetidos ao Edital PROEXTT/2014/MEC       
* Dados parciais exercício em andamento coletados pela autora. 

 

 

Foram motivações para escolha dos projetos submetidos pelo Edital do 

PROEXT/2014/MEC: 

 Integrar as diretrizes da Política Nacional da Extensão Universitária (FORPROEX, 

2012); 

 Possuir uma padronização para apresentação das propostas em formulário via 

plataforma; 

 Fazer parte da equipe que avaliou os projetos, o que permitiu uma maior reflexão dos 

elementos em conjunto com a equipe, tornando o processo mais participativo, foi 

composto por 03 técnicos da área de administração de Empresas e 03 professores 

lotados na Gerência de Extensão, o que também proporcionou maior legitimidade nos 

resultados. 

 Ser considerada significativa a comparação com dados apresentados nos quadros com 

as entradas anuais do número de projetos.  

 

A avaliação do projeto efetuada pela equipe objetivou verificar a adequação das 

propostas aos itens exigidos no edital, para seleção das propostas, pois havia limitação de 

envio de propostas por áreas temáticas e linhas de extensão.  

Também se pretendeu o melhoramento das propostas com recomendações quando não 

atendidos os requisitos abaixo relacionados que variavam de: 

 Sim - apresentou os requisitos exigidos; 

 Não - (inserir, apresentar) – quando não identificados na proposta. 



62 
 

 Em Parte (demonstrar, explicitar, reforçar, correlacionar) – quanto a forma de 

apresentação e distribuição dos elementos não era suficiente para atender os requisitos 

exigidos. 

 

Nessa avaliação, buscou-se também, identificar possíveis indicadores de 

interdisciplinaridade, indissociabilidade, que caracterizam as dimensões selecionadas na 

estrutura da proposta. Nesse sentido, partimos de informações relativas à equipe, docentes 

(qualificação, quantidade, área de atuação, carga horária); discentes (número de estudantes da 

graduação e pós-graduação com bolsa, plano de trabalho, cursos envolvidos, disciplinas); 

público alvo (caracterização, quantitativo, contexto regional, local), publicações. 

 

Quadro 4- Dimensões: Institucional, Acadêmica, Relação Sociedade e Planejamento 

 

INSTITUCIONAL 
Apresenta/

demonstra 
Em parte Não 

1) Alinhamento do projeto com a missão da Universidade;       

2) Coerência com as políticas constantes no Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI;       

3) Políticas de forma expressa no projeto, temática integra as metas 

estratégicas constantes do PDI.       

ACADÊMICA       

1) Vinculação das atividades ao Projeto Pedagógico do Curso;       

2) Vinculação á curso específico;       

3) Vinculação da participação do estudante a ação curricular com 

créditos;       

4) Preceito da indissociabilidade extensão -ensino-pesquisa e da 

integração das ações de forma interdisciplinar.       

RELAÇÃO SOCIEDADE       

1) Caracterização do público alvo;       

2) Contribuição para formação cidadã na comunidade interna e/ou 

comunidade externa;       

3) Contribuição para o processo de formação e qualificação;       

4) Articulação com outros setores para o desenvolvimento de 

parcerias interinstitucionais.       

PLANEJAMENTO    

1) Justificativa com caracterização da situação geradora, clareza de    
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objetivos e metas em todas as atividades do projeto; 

2) Explicitação dos procedimentos metodológicos com qualidade e 

adequação;    

3) Viabilidade do cronograma de execução em relação aos 

objetivos e metas;    

4) Composição e qualificação da equipe;    

5) Formas de divulgação das ações de extensão;    

6) Descrição do processo de acompanhamento e avaliação dos 

objetivos e atividades;    

7) Métodos avaliativos que considera a opinião da comunidade 

interna e do público alvo;    

8) Adequação orçamentária.    

 

 

Para a análise dos dados, contamos com a participação da colega Ana Claudia Morais 

Godoy Figueiredo, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que disponibilizou as 

informações técnicas. 

A análise dos dados foi realizada através da distribuição das variáveis estudadas por 

frequência relativa (porcentagem) e valores absolutos (números inteiros). Para o 

processamento da análise de dados foram seguidas as etapas:  

1) Tabulação das informações obtidas no programa Excel® pela própria autora, com 

revisão final;  

2) Conversão do banco de dados para o formato SSPS® for Windows®, através do 

software Stat/Transfer® 9.0;  

3) Análise dos dados no programa estatístico SPSS® versão 15. Todos os programas 

funcionaram no sistema operacional Windows®. 

Além disso, a análise dos dados será também efetuada com base no referencial teórico 

adotado, das diretrizes da Política Nacional de Extensão, Documento Avaliação da Extensão 

Universitária, produzido pelo FORPROEX, nas informações coletadas na pesquisa 

documental e nos dados analisados dos projetos submetidos ao edital PROEXT/2014 que 

forneçam subsídios para construção de uma proposta de instrumentos para os projetos de 

extensão desenvolvidos no âmbito da instituição. 

O instrumento proposto para subsidiar o processo de aprovação dos projetos foi 

elaborado com base nos elementos identificados nas diretrizes da Extensão Universitária, de 

documentos disponibilizados em sites de universidades públicas, comunitárias e privadas, e 
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também por informações disponibilizadas pelos colegas do curso de Extensão Universitária, 

já mencionado, que discutiram as vantagens da sua aplicação em suas instituições. 
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CAPÍTULO V - RESULTADOS 

 

 

5.1 Dimensão Institucional 

 

 

 O PDI é um documento que define a missão da instituição de ensino superior e as 

estratégias para atingir suas metas e objetivos, que deve conter, no mínimo, o seu Perfil 

Institucional, a Gestão Institucional, a Organização Acadêmica, a Infraestrutura, os Aspectos 

Financeiros e Orçamentários e a Avaliação e Acompanhamento do Desenvolvimento 

Institucional, ou seja, o seu planejamento estratégico que se convencionou denominar de PDI, 

implantado pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) para 

viabilizar a operacionalização do processo de avaliação institucional. 

 

Quadro 5 – Dimensão Institucional 

 

DIMENSÃO INSTITUCIONAL N % 
   

Alinhamento do Projeto e Missão da Universidade   

Apresenta 17 100 

Apresenta em Parte 0 0 

Não Apresenta 0 0 

Coerência com as Políticas do PDI   

Apresenta 14 82,4 

Apresenta em Parte 3 17,6 

Não Apresenta 0 0 

Expressa a política do PDI   

Apresenta 0 0 

Apresenta em Parte 3 17,6 

Não Apresenta 14 82,4 

Integra Metas Estratégicas do PDI   

Integra 16 94,1 

Integra em parte 1 5,9 

Não Integra 0 0 
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O alinhamento do projeto com a missão da instituição apresentou-se na totalidade dos 

projetos analisados, assim como demonstrou coerência com as políticas constantes no PDI em 

(82,4%) e (17,6%), apresentando-se em parte. Esses resultados positivos se mantêm na 

integração das temáticas apresentadas com (94,1%) e (5,9%) integrando, em parte, as metas 

estratégicas constantes nas diretrizes apresentadas no PDI (2012). Tais metas aderem à 

fidelidade da missão da Universidade: compromisso com a busca de soluções para os 

problemas sociais e consolidação da autonomia universitária, cujo eixo central objetiva 

auxiliar na construção de uma Bahia economicamente mais forte e socialmente mais justa, 

com uma forte presença na formação de professores. 

São resultados que se apresentam contraditórios em relação à demonstração expressa 

da política, no projeto que se revela em 82,4% omisso, com somente 17,6% expressando, em 

parte, na caracterização da situação geradora de intervenção proposta, ou seja, não demonstra 

as relações que se estabelecem com a política proposta ou com uma meta estabelecida no PDI, 

correspondente à política proposta. 

Esses resultados refletem, também, incoerências e falta de objetividade em outras 

etapas dos projetos, como na definição dos objetivos, com somente 17,6% apresentando com 

clareza e 70,6% apresentando, em parte, nas propostas, metas e indicadores que caracterizam 

a justificativa para a ação, assim como dificultam o acompanhamento e avaliação dos 

resultados. 

Situação semelhante foi identificada no Relatório de Autoavaliação Institucional 

2006/2008, efetuado em 2010 pela Comissão Permanente de Avaliação - CPA, que constatou 

“majoritário desconhecimento sobre o conteúdo do Plano de Desenvolvimento Institucional-

PDI, acompanhado de igual reconhecimento no sentido de que a UNEB cumpre a sua missão 

satisfatoriamente” (CPA, 2010 V.I.). Os resultados para o desconhecimento do PDI pareceu 

justificado pelo próprio processo de elaboração do primeiro documento em 2002, para atender 

exigências do MEC de cadastramento e recadastramento em 2008, ou seja, não nasceu de um 

movimento interno que preconizasse um planejamento institucional, mais efetivo e adequado, 

e que ainda não foi internalizado na instituição. 

A percepção que se destaca é a presença da missão em todas as ações de extensão 

oferecidas na instituição, distribuídas uniformemente pelas áreas temáticas e áreas de 

conhecimento nos gráficos 1 e 2, sendo especificadas mais nitidamente nas linhas de extensão 

no gráfico 3.   

Tal fato pode ser explicado pelo processo de escolha de implantação de curso nas 

regiões, que acontece através da internalização do processo decisório e de elaboração dos 
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cursos de graduação e pós-graduação, e do processo de implantação, em decorrência das 

necessidades da demanda e contribuição para a formação do cidadão, na relação direta com o 

desenvolvimento do contexto histórico-político-social onde ele se insere,contemplando as 

especificidades dos Territórios de Identidade de abrangência de cada Departamento (PDI, 

2012). 

 

 

5.2 Dimensão acadêmica 

 

 

Essa dimensão trata da ralação acadêmica no conjunto de diretrizes que compõe a 

Política Nacional de Extensão Universitária (2012), mais especificamente na 

Indissociabilidade, Ensino-Pesquisa-Extensão e na Interdisciplinaridade e 

Interprofissionalidade, integrando aspectos que causam impacto nas formas de interação 

dialógica, no Impacto na Formação do Estudante e, finalmente, Impacto e Transformação 

Social;  

 

Quadro 6 
 

DIMENSÃO ACADÊMICA N % 
   

Vinculação das Atividades de Extensão ao PPC   

Demonstra 0 0 

Demonstra em Parte 1 5,9 

Não Demonstra 16 94,1 

Atividades estudantis vinculadas ao curso específico    

Sim 7 41,2  

Não 10  58,8  

Participação dos Estudantes vinculada a uma ação curricular com créditos 

Sim 0 0 

Não 17 100 

Desenvolvimento das ações integradas de forma interdisciplinar 

Apresenta 12 70,6 

Apresenta em Parte 4 23,5 

Não Apresenta 1 5,9 

Indissociabilidade extensão, ensino e pesquisa   

Apresenta 0 0 
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Apresenta em Parte 9 52,9 

Não Apresenta 8 47,1 

 

 

A diretriz Indissociabilidade Ensino – Pesquisa – Extensão desempenha importante 

papel na reafirmação da Extensão Universitária como processo acadêmico. Na perspectiva de 

que as ações de extensão possam adquirir maior efetividade se estiverem vinculadas ao 

processo de formação de pessoas (Ensino) e de geração de conhecimento (Pesquisa), nos 

projetos analisados ficou evidente que 47,1% não apresentam e 52,9% apresentam em 

parte.Os projetos demonstram somente em parte (5,9%) a vinculação ao PPC, e os demais 

com 94,1% não demonstram, confirmando, assim, que as atividades de extensão apresentam 

vinculação a um curso específico (58,8%); e nenhum projeto apresentou vinculação de 

créditos curriculares na participação dos alunos, apesar de um deles informar que existia 

previsão no PPC. 

O Projeto Pedagógico de Curso solicitava comprovação no edital. Com o envio do 

arquivo, deveria ser anexado o projeto, caso a extensão fosse integralizada ao currículo, na 

forma de créditos, na grade curricular regulamentar do curso de graduação. 

Também houve uma pontuação diferenciada no Edital PROEXT/2014/MEC, aos quais 

os projetos seriam submetidos, inclusive se beneficiando em caso de empate na pontuação 

geral. Isso demonstra o apoio do órgão para o fortalecimento da institucionalização da Política 

de Extensão nesta dimensão, a saber: 

 Envolvimento de outros cursos e/disciplinas e suas relações expressas no projeto; 

 Participação de discentes de cursos e/ ou disciplinas diversas na equipe do projeto; 

 Participação de docentes de cursos e/ ou disciplinas diversas na equipe do projeto; 

 

A relação com a pesquisa foi melhor identificada quando apresentadas as ações para 

difusão e divulgação da produção do conhecimento gerado, no formato de apresentações em 

eventos, tais como seminários com relatos das vivências, artigos e cartilha. Isso evidencia 

uma dificuldade apontada pelo FORPROEX (2006), a identificação da origem em ações de 

extensão pelo fato das mesmas serem, geralmente, incluídas como produção científica, nos 

sistemas de registro das universidades e agências de financiamento. 

Esta relação com a pesquisa, ainda não trouxe para as atividades de extensão e para a 

produção acadêmica o grande número de possibilidades que podem contribuir na 

sistematização das metodologias participativas, no “formato investigação-ação” (ou pesquisa-
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ação), que priorizam métodos de análise inovadores, a participação dos atores sociais e o 

diálogo no formato de teses, dissertações, livros ou capítulos de livros, filmes ou outros 

produtos artísticos e culturais, com o envolvimento dos alunos do mestrado e doutorado 

inseridos nas práticas extensionistas. 

A indissociabilidade nessa concepção coloca o estudante como protagonista de sua 

formação técnica - processo de obtenção de competências necessárias à atuação profissional - 

e de sua formação cidadã – processo que lhe permite reconhecer-se como agente de garantia 

de direitos e deveres e de transformação social (FORPROEX, 2012). 

Para considerar que os projetos apresentaram “em parte” os aspectos analisados, 

buscou-se identificar ações isoladas nas diversas fases: a relação com o ensino, através da 

apresentação da equipe; nos projetos que informaram de forma mais detalhada a participação 

do professor e de alunos na equipe de trabalho; nas disciplinas citadas, que serviu de 

referência para a categorização e vinculação do projeto, apresentando o desenvolvimento das 

ações integradas de forma interdisciplinar, pontuadas com 70,6% e 23,5%, em parte. Dessa 

integração, é o que foi possível observar, através da apresentação dos profissionais e das 

disciplinas correspondentes, sem evidenciar a forma de integração desses profissionais. Nesta 

categoria, somente um projeto não foi pontuado. 

 

 

Gráfico 1 

 

No Gráfico 1, estão demonstradas as aéreas de conhecimento que compuseram os 

projetos analisados,distribuídas de forma proporcional nas áreas de Ciências Humanas e 
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Ciências Sociais com23%, com maior concentração na área de Ciências da Saúde (35,3%).Os 

demais projetos foram distribuídos pelas áreas de Ciências Biológicas (11,8%) e Ciências 

Exatas (5,9%), consideradas como base de sistematização de campos de pesquisa e 

facilitadoras da interação entre as diferentes áreas e unidades acadêmicas, através das várias 

disciplinas que representam a interdiciplinaridade incorporada à interprofissionalidade. 

 

 

Gráfico 2 

 

De acordo com Saraiva¹, para o processo de articulação do ensino-pesquisa-extensão é 

necessário levar em consideração as características dos problemas e demandas da sociedade. 

Isso exige uma caracterização do território a ser trabalhado (cenários e pessoas), por meio de 

observações e pesquisa bibliográfica sobre o contexto macroeconômico e as regras 

institucionais; além de um trabalho de sensibilização, mobilização e de acolhimento dos 

atores envolvidos, por meio da construção, não só de espaços de informação, mas também de 

escuta e de participação da população, com a pretensão de identificar as diferentes visões 

sobre a temática em questão e, ao mesmo tempo, a construção de sujeitos ativos. 

A diretriz da extensão universitária “interdisciplinaridade” e “interprofissionalidade” 

desempenha importante papel na materialização das práticas extensionistas, pela proposição 

da combinação da especialização e da visão holística na interação de modelos, conceitos e 

metodologias oriundos de várias disciplinas e áreas do conhecimento. Essa diretriz pode ser 

melhor demonstrada nos projetos, para maior efetividade de suas ações, assim como para 
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identificação, a exemplo dos métodos utilizados no desenvolvimento de suas ações 

(FORPROEX, 2012). 

 

 

Gráfico 3 

 

As linhas de extensão trazem um novo processo de reestruturação que deverá resultar 

em novas mudanças na estrutura organizacional das ações na extensão, na identificação de 

projetos que atuam em uma mesma Linha de Extensão para a construção de programas, 

permitindo a aproximação dos atores, setores e instituições – incluindo equipes, 

departamentos e unidades acadêmicas. Ações que têm sido recomendadas pelo Fórum para 

nucleação das ações de extensão. 
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Gráfico 4 
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A amplitude das práticas, ao mesmo tempo em que enriquece as ações é estimulada 

nos documentos institucionais e nas diretrizes que norteia a Extensão Universitária. Sua 

política, que traz como um dos objetivos “estimular atividades de Extensão cujo 

desenvolvimento implique relações multi, inter e ou transdisciplinares e interprofissionais de 

setores da Universidade e da sociedade”, dificulta a mensuração dos resultados e a própria 

sistematização de suas ações quando não apresentadas de forma adequada, operacionalizada e 

detalhada nos projetos integradas ao planejamento, acompanhamento e avaliação, fases que 

necessariamente devem  compor  o ciclo de vida de um projeto. 

São algumas estratégias recomendadas pelo FORPROEX (2006; 51) para os projetos 

de extensão que devem formalizar, em seu corpo, uma “proposta didático-pedagógica”, que se 

procurou identificar nas propostas analisadas definidas como: 

 A potencialidade da ação de extensão para a formação técnica do estudante – 

relacionada a seu curso de origem – e para o crescimento pessoal e cidadão, pela 

interação social a ser vivenciada; 

 Uma programação preliminar de leituras, participação em seminários, grupos de 

discussão e oficinas; 

 O período de tempo que o estudante participará do projeto; 

 O sistema de avaliação da participação do estudante, se necessário com a emissão de 

conceito final (exigência de muitos colegiados de curso);  

 A qualificação do professor-orientador. 

O mesmo documento ainda ressalta a necessidade de ser considerada em todas as 

circunstâncias, na implementação da ação de extensão “a valorização do cenário de 

aprendizagem sobre conteúdos pré-estabelecidos”; “a primazia da relação 

estudante/sociedade”; “o acompanhamento por professor-orientador”; “o sistema de avaliação 

prospectivo, participativo, com enfoque subjetivo e objetivo”; e “a relação de continuidade 

pactuada e dialogada eticamente com a comunidade em que se insere a ação de extensão”. 

 

 

5.3 Dimensão Relação Sociedade: 

 

 

Essa dimensão examina os resultados dos dados coletados, relacionados à 

caracterização do público alvo quanto ao articulado com outros setores para o 



73 
 

desenvolvimento de parcerias interinstitucionais, tratadas mais especificamente aqui nas 

diretrizes Impacto na Formação do Estudante e Impacto e Transformação Social, reafirmadas 

na política nacional de extensão universitária como a forma e o meio que a universidade 

estabelece sua relação com a sociedade. 

 

Quadro 7 

 

RELAÇÃO SOCIEDADE N % 
   

Caracterização do público alvo quanto à temática   

Apresenta 12 70,6 

Apresenta em Parte 4 23,5 

Não Apresenta 1 5,9 

Contribuição para a ideia de formação cidadã   

Apresenta 11 64,7 

Apresenta em Parte 5 29,4 

Não Apresenta 1 5,9 

Contribuição para o processo de formação/Qualificação   

Apresenta 14 82,4 

Apresenta em Parte 2 11,8 

Não Apresenta 1 5,9 

Articulação com outros setores para estabelecer parcerias   

Apresenta 5 29,4 

Apresenta em Parte 2 11,8 

Não Apresenta 10 58,8 

Métodos avaliativos que considera a opinião da comunidade 

Apresenta 4 23,5 

Apresenta em Parte 10 58,8 

Não Apresenta 3 17,6 

 

A caracterização do público alvo quanto ao alinhamento com a temática apresentou-se 

em 70,6%, enquanto 23,5% apresentou-se em parte e somente 5,9% não apresentou este 

alinhamento com a temática, o que evidencia, também, o alinhamento com as políticas 

públicas mencionadas na dimensão institucional. Esse item era bem definido no edital 

PROEXT/2004 e se relacionava diretamente com a linha proposta. 

 A contribuição para a ideia de formação cidadã na comunidade interna e/ou externa 
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apresentou 64,7%, enquanto 29,4% somente apresentou em parte essa contribuição, e 5,9% 

não apresentou. Resultado que demonstra semelhança com a contribuição para a qualificação 

profissional, com 82,4% e 11,8% apresentando em parte esta contribuição, enquanto 5,9% ou 

seja, o equivalente a um projeto não apresentou essa característica. Essa contribuição foi 

entendida pela equipe que avaliou os projetos dentro do contexto institucional, com base na 

missão da instituição, nas suas metas para o desenvolvimento regional do estado e 

compromisso social associados à ação proposta, mas não foram apresentados indicadores que 

pudessem avaliar impactos futuros. 

O que se buscou evidenciar nessa categoria foi a maneira como se apresentava a 

formação técnica com os problemas demandados pela sociedade e como a prática acadêmica 

interliga a universidade nas suas atividades de ensino e de pesquisa com as demandas sociais. 

O resultado é uma formação integral do profissional, não apenas acadêmica, integrada às 

ações de qualificação do público alvo pretendido, abrangendo as questões definidas como 

prioritárias para o desenvolvimento regional e as necessidades diagnosticadas na comunidade, 

de forma participativa. 

 

 

Gráfico 5 

 

De acordo com Fernandes (2011, p.146) o trabalho comunitário como metodologia de 

atuação em programas e projetos de extensão deve ser definido de acordo com as 
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competências e disponibilidades das universidades e das instituições parceiras das ações, e 

também por reflexões em torno dos seguintes eixos estruturantes: 

 Mobilização e capacitação da comunidade em torno de um programa de 

desenvolvimento; 

 Incentivo ao resgate da cultura local e incentivo à participação popular; 

 Realização de ações educativas que contribuam para a criação de um espírito 

empreendedor da população; 

 Identificação de potencialidades, problemas e formação de grupos de proposição de 

soluções coletivas; 

 Identificação e captação de outros parceiros para o cumprimento de projetos 

específicos; 

 Realização de ações voltadas para a perspectiva de formação política da comunidade; 

 

O desenvolvimento de parcerias interinstitucionais com outros setores, analisados 

nessa dimensão, apresentou articulação com 29,4%, sendo 11,8% apresentando em parte, 

enquanto 58,8% dos projetos não apresentou nenhuma parceria. Dos projetos que 

apresentaram em parte foram analisados aspectos referentes à menção ao local onde seria 

desenvolvida uma atividade ou pela caracterização do público alvo. O edital não exigia uma 

formalização de parceria com os seguimentos, sendo uma recomendação “visando a captação 

de recursos, a capacitação de pessoal em articulação com projetos pela universidade e pela 

sociedade com vistas à futura autonomia das ações” (PROEXT/2014, p.4). No entanto, era 

condição de desclassificação da proposta a não “apresentação de declaração do Município, 

órgão ou comunidade que comprove interesse nas ações propostas”, fato que também 

contribui para uma ação mais participativa com os envolvidos e o desenvolvimento de 

metodologias mais participativas. 

Essas diretrizes proporcionam o desenvolvimento de um trabalho diferenciado nas 

comunidades a serem analisadas, a partir do diagnóstico situacional feito por alunos e 

professores em conjunto com os beneficiários. Além disso, contribui para maior divulgação 

das ações de extensão e sensibilização da comunidade, para participação nas atividades, o que 

proporciona, também, um processo de avaliação que considera a opinião da comunidade e do 

público alvo. Somente foram apresentados métodos em 23,5% dos projetos, com 58,8% 

apresentado em parte, enquanto 17,6% não apresentou, conforme pode ser observado no 

Gráfico 7. 
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5.4 Dimensão Planejamento 

 

Quadro 8 Dimensão Planejamento do Projeto: 

 

PLANEJAMENTO DO PROJETO N % 
   

Justificativa com caracterização da situação geradora   

Apresenta 2 11,8 

Apresenta em Parte 11 64,7 

Não Apresenta 4 23,5 

Clareza de objetivos e metas em todas as atividades   

Apresenta 3 17,6 

Apresenta em Parte 12 70,6 

Não Apresenta 2 11,8 

Explicitação dos procedimentos metodológicos com qualidade e adequação 

Apresenta 5 29,4 

Apresenta em Parte 6 35,3 

Não Apresenta 6 35,3 

Viabilidade do Cronograma de execução em relação aos objetivos e metas 

Apresenta 2 11,8 

Apresenta em Parte 7 41,2 

Não Apresenta 8 47,1 

Equipe em termos de composição e/ou qualificação   

Apresenta 11 64,7 

Apresenta em Parte 5 29,4 

Não Apresenta 1 5,9 

Formas de divulgação das ações de extensão   

Apresenta 4 23,5 

Apresenta em Parte 13 76,5 

Não Apresenta 0 0 

Descrição do processo de acompanhamento e avaliação dos objetivos   

Apresenta 1 5,9 

Apresenta em Parte 5 29,4 

Não Apresenta 11 64,7 

Adequação Orçamentária   

Apresenta 8 47,1 
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Apresenta em Parte 6 35,3 

Não Apresenta 3 17,6 

 

Na justificativa, procurou-se avaliar aspectos que evidenciassem a situação/problema, 

sua contextualização macro e local com a caracterização do público alvo, famílias/pessoas 

direta e indiretamente envolvidas/beneficiadas com os resultados do projeto, a necessidade de 

intervenção, o alinhamento do projeto com os objetivos estratégicos estabelecidos no plano de 

desenvolvimento institucional, com esclarecimentos sobre a importância de sua realização em 

relação aos aspectos socioeconômico, ambiental. Observou-se, também, evidências da sua 

viabilidade, a relação acadêmica presente através das relações interdisciplinares associadas 

aos objetivos e metas estabelecidos para o projeto, ou seja, nessa concepção o conjunto de 

atributos desejáveis somente foi apresentado em 11,8% dos projetos, sendo que 64,7% em 

parte apresentou estas características e 23,5% não apresentou; 

Nessa fase, ocorre, também, o exame preliminar da viabilidade da ideia, que servirá 

como um indicador para a continuidade ou não do projeto. A viabilidade deverá ser analisada 

de acordo com todos os aspectos possíveis, isto é, político; financeiro, no que diz respeito a 

recursos suficientes; nas áreas temáticas, de acordo com os planos institucionais para cada 

tema que compõe a política de extensão, tais como: Comunicação, Educação, Cultura, Meio 

Ambiente, Direitos Humanos e Justiça, Tecnologia e Produção, Trabalho e Saúde, integradas 

às linhas de extensão e às áreas de conhecimento na instituição. 

O resultado reflete em outra variável que vai acompanhar todo o planejamento do 

projeto, que é a clareza dos objetivos nas diversas fases, com apenas 17,6% apresentando 

clareza, 70,6% em parte, e nenhuma clareza e alinhamento com a proposta em 11,8%. 

Confirma-se a ênfase que os autores estudados dão a essa fase de identificação em um 

projeto, com aplicações de técnicas, a exemplo do método de planejamento de projeto 

orientado por objetivo/ZOPP, matriz de planejamento, com utilização de quadro lógico (QL), 

entre outros. Sendo uma fase de um projeto de extensão, deve ser necessariamente priorizada, 

pois é a partir daí que se verifica a oportunidade ou necessidade de intervenção, identificando 

o objeto de ação, o espaço e as possíveis limitações institucionais, ou seja, a partir da 

verificação de um problema, inicia-se a busca pela sua solução, promovendo a sensibilização 

dos atores sociais e a mobilização dos órgãos parceiros internos e externos.  
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Gráfico 6 

 

Assim como ocorreu no processo de acompanhamento com relação à avaliação clara 

de objetivos e metas, também se confirmou na justificativa essa relação em 64,7% que não 

apresentou e 29,4% apresentando em parte, com somente 5,9% apresentando alinhamento 

com os objetivos e metas. 

Árvore de Objetivos e Estrutura Lógica são técnicas que ajudam na ordenação, 

hierarquização e clareza, na explicitação dos objetivos como elemento facilitador para a sua 

elaboração e adequação no planejamento das atividades de um projeto. 

Identificando melhor as diversas ações que compõem o planejamento de um projeto, (ou 

diversidade de especialidades profissionais necessárias para a realização dos projetos), o 

número de pessoas envolvidas, instalações físicas necessárias, bem como a diversidade e o 

volume de informações a serem processadas e rastreadas; a real duração do projeto e o 

número de parceiros envolvidos para o desenvolvimento e a conclusão do projeto são fatores 

que denotam a complexidade e apontam para a necessidade de um acompanhamento e 

controle das atividades, melhor estruturado e regulamentado com a participação de todos que 

fazem extensão no âmbito da instituição. 

Outra variável que foi avaliada em relação aos objetivos foi a viabilidade do 

cronograma de execução de atividades, que monitora o desempenho do projeto e pode 

inviabilizar a sua execução caso não seja bem planejado, tendo apenas 11,8% apresentando-se 

viável e os demais 41,2% em parte e 47,1% não apresentou. 

Como se pode observar, a justificativa é uma parte muito importante em um projeto, 

pois deve responder: Por que executar o projeto? Por que ele deve ser aprovado e 
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implementado? As respostas à essas perguntas irão nortear todo o processo de planejamento 

das atividades. 

 

 
Gráfico 7 

 

A explicitação dos procedimentos metodológicos com qualidade e adequação foi 

observada apenas em 29,4% dos projetos avaliados, com resultado idêntico de 35,3% nas 

categorias “apresentar em parte” e “não apresentar”. 

A Equipe executora se apresenta em termos de composição e/ou qualificação com 

64,7%, enquanto 29,4% apresenta em parte e 5,9% não apresenta. Esse item deveria ser 

composto pelo coordenador da equipe, docente com titulação de Doutor ou Mestre, 

pertencente ao quadro da instituição e ter seu Currículo Lattes preenchido e atualizado, itens 

obrigatórios para submissão que foi melhor demonstrado. Considerado em parte quando não 

era apresentado o conjunto de requisitos para os demais membros da equipe, que deveria ser 

composta de discentes com especificação de nome, curso, carga horária e função no projeto; 

assim como os demais docentes membros da equipe.  

O documento intitulado “Pressupostos, indicadores e aspectos metodológicos” 

elaborado pelo Grupo de Trabalho sobre Avaliação Institucional da Extensão em 2000, que 

tem subsidiado o processo avaliativo da extensão universitária nas instituições, apresentava 

uma proposta metodológica com indicadores quantitativos e qualitativos para identificação 

das formas de participação e caracterização dos envolvidos nos projetos de extensão, 

publicado no documento “Institucionalização da extensão nas universidades públicas 
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brasileiras: estudo comparativo 1993/2004”, em 2007. Foram analisados em comparação ao 

total da instituição, número de docentes, titulação, número de horas semanais, número de 

discentes, número de servidores técnicos, número de alunos voluntários envolvidos em 

atividades de extensão. 

Foram identificados muitos elementos que precisam ser coordenados além das 

atribuições e da integração entre as fases do projeto. É preciso, ainda, estabelecer as relações 

que vão nortear todo o processo de comunicação e seleção de informações e público-alvo.  

Nas metodologias pesquisadas, destaca-se essa fase de planejamento no projeto e, sendo um 

projeto de extensão, necessita ser ainda mais priorizada, ou seja, deve ser a base para o 

planejamento, com um plano especifico para gerenciar todas essas relações, tanto quanto a 

fase de diagnóstico. 

 Formas de divulgação das ações de extensão foram apresentadas em 23,5% dos 

projetos, enquanto 76,5% apresentaram em parte, relacionadas à caracterização do público 

alvo, apresentada na dimensão sociedade, de preenchimento obrigatório no formulário 

disponibilizado na plataforma eletrônica SIGPROG, onde se especificava um campo a sua 

forma de divulgação. As formas de divulgação não foram avaliadas na perspectiva da 

composição da equipe, para um envolvimento maior de alunos no processo de seleção, assim 

como em relação à dimensão acadêmica nos aspectos referentes à produção e difusão de 

novos conhecimentos.   

A Adequação Orçamentária se apresentou em 47,1%, que foram analisados pela 

apresentação das justificativas exigidas pelo órgão em todas as rubricas e itens contemplados 

na proposta orçamentária, assim como se os gastos apresentados estavam vinculados ao 

desenvolvimento das atividades informadas, com 35,3% em parte, enquanto 17,6 % foi 

considerado como não apresentou a justificativa. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Os projetos analisadas tiveram como um dos objetivos verificar como estão sendo 

apresentadas as diretrizes da extensão universitária nos projetos de extensão da UNEB. O 

resultado apresentou-se disperso nas diversas etapas dos projetos, observados principalmente 

na relação institucional, quando vinculadas ao Plano de Desenvolvimento Institucional para as 

metas na política que a proposta pretendia atender. Também na relação acadêmica, as normas 

que são estabelecidas, relacionadas ao compromisso do Projeto Pedagógico do Curso, a 

previsão de contribuir com a realidade social, ambiental e econômica do Brasil, que com 

ações de inclusão social e superação de problemas sociais demonstrem contribuições na 

formulação de políticas públicas integradas às metas institucionais. 

Aspectos que não foram suficientemente estruturados na justificativa, de modo a dar 

suporte à realização dos objetivos propostos, não apresentados claramente, dificultaram a 

mensuração dos resultados quando não apresentados indicadores e suas fontes de 

comprovação para verificação dos impactos, assim como descrição das atividades melhor 

detalhadas para acompanhamento. Como exemplo, citamos a equipe do projeto que poderia 

ser melhor especificada para avaliação do impacto na formação dos estudantes e na maneira 

como os mesmos são preparados para processos de intervenção. Isso poderia ser melhor 

apresentado no plano de trabalho dos bolsistas, se fosse composto de atividades diferenciadas, 

refletindo mais articulação e interfaces entre as disciplinas trabalhadas.  

A nova política (FORPROEX, 2012) destaca: o reconhecimento da transformação que 

as atividades de extensão podem proporcionar aos estudantes, em sua formação acadêmica, 

profissional e pessoal. Temos, então, o reflexo da conscientização do compromisso que as 

universidades têm perante a sociedade, trazendo também, a proposta de indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão mais explicita em seu escopo, como a proposição de 

inclusão de extensão na pós-graduação para qualificar os alunos e os próprios programas, e o 

incentivo à produção acadêmica, a partir das ações extensionistas. Essa produção ocorre, 

porém, não tanto quanto na área da pesquisa.  

Apresentando-se somente lista de profissionais/áreas participantes, mas não 

evidenciando a forma de integração desses profissionais no âmbito das ações extensionistas, o 

que é necessário para a caracterização da atividade como interdisciplinar essa etapa requer um 

plano específico, pois é onde se encontram os principais atores que executarão as ações, se 
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relacionando com o público interno e externo, parceiros, ou seja, segmentos internos e 

externos.  

A não explicitação de elementos como parcerias, caracterização do público alvo em 

um projeto de extensão tornam muito difícil contabilizar os efeitos das ações de extensão na 

comunidade, a forma como são construídas essas relações, a participação no processo de 

avaliação da ação, com maior interação dialógica. Esses aspectos refletem a necessidade de 

melhorar o planejamento do projeto, incluindo a descrição metodológica para 

acompanhamento das ações. 

Acredita-se que um documento institucionalizado com esses elementos identificados 

na avaliação das propostas, apreendidos e incorporados no cotidiano das atividades pelos 

envolvidos facilitará a gestão dos projetos na extensão da UNEB. 
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PROPOSTA DE INSTRUMENTO PARA SUBSIDIAR O PROCESSO DE 

APROVAÇÃO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 

 

 

Esta proposta de instrumento para subsidiar a análise dos critérios de aprovação dos 

projetos de extensão após discussão e validação junto às unidades acadêmicas objetiva a sua 

incorporação junto aos procedimentos regimentais, através de uma resolução após 

contribuições dos atores envolvidos para deliberação no CONSUL. 

Ações: 

 Formar comissões setoriais e locais de estudos com técnicos e docentes, para 

levantamentos de elementos que subsidie a elaboração de instrumentos que ampliem o 

processo de institucionalização e o acompanhamento no âmbito de cada localidade de 

forma uniforme no âmbito da UNEB. 

 Destacar os elementos que identifiquem o grau de padronização dos processos de 

avaliação dos projetos, por parte dos extensionistas, e que evidenciem: o objeto 

extensionista; os objetivos das ações; a abrangência e a qualificação da população-

alvo; a significação social e/ou institucional da sua realização através da interação e 

das relações com os seguintes indicadores: 

 

1. Relação Acadêmica 

 Número de participantes docentes da graduação; 

 Número de participantes docente da pós-graduação; 

 Número de disciplinas de graduação envolvidas; 

 Número de disciplina de pós-graduação envolvida; 

 Número de vinculação de atividade no desenvolvimento de teses e dissertações. 

 

2. Sociedade/Parcerias  

 Número de parcerias com movimentos sociais; 

 Número de parcerias com instituições públicas e privadas e organismos da sociedade 

civil. 

 

3. Público beneficiado  

 Número de Participação da sociedade/comunidade na gestão do projeto (planejamento 

e avaliação); 

 Número de público diretamente atendido; 
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 Número de público indiretamente beneficiado. 

 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE 

EXTENSÃO: 

 

Projeto com parceria interna (docentes) 

Item Indicadores Peso 

1 Com outros cursos (quantos? Pontuação diferenciada?) 
 

2 Com grupos de pesquisa 
 

Projeto com parceria externa 

Item Indicadores Peso 

1 
Parceria formalizada com instituições públicas e privadas e organismos da 

sociedade civil 

 2 Parceria com Movimentos Sociais 

 Qualidade da Proposta 

Item Indicadores Peso 

1 Contexto e justificativa qualidade da descrição da problemática a ser 

abordada 

 2 Coerência da justificativa, com os objetivos e metas  

 3 Explicitação detalhada dos fundamentos teóricos que a orientaram 

 4 Metodologia 

 5 Interdisciplinaridade 

 6 Estratégia de integração (ensino, pesquisa e extensão) 

 7 Viabilidade do cronograma (com relação aos objetivos e metas propostos, 

envolvimento equilibrado e distribuído da equipe executora ao longo de todo 

o cronograma de execução) 

 8 Viabilidade e adequação financeira  

 9 Infraestrutura (detalhamento da infraestrutura existente para a execução; 

Identificação do Local de realização do projeto) 

 Qualidade da Equipe 

 Item Indicadores Peso 

1 Discente: (curso, carga horária, função no projeto, Plano de trabalho) 

 2 Docente: (formação, titulação, situação institucional, Função no projeto) 

 

3 

Outros: (Situação Institucional, formação, função no projeto, descrição de 

atividades) 
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Impacto Interno 

Item Indicadores Peso 

1 Propõe palestras, simpósios, seminários, debates, entre outros, que interfiram 

na formação da comunidade acadêmica, no processo ensino aprendizagem. 
 

2 Propicia elevada formação do discente, de forma interdisciplinar, levando-o 

a dominar o assunto por meio de estudos paralelos, subsidiado com 

bibliografias específicas. 

 

3 Propõe ações de compromisso social estimulando uma atitude cidadã, 

profissional, solidária e co-participativa na Universidade. 
 

4 Nível de coerência entre prática extensionista e formação acadêmica  

5 A ação desenvolvida pelo discente existe no projeto didático pedagógico que 

facilita a flexibilização e a integralização curricular, com atribuição de 

créditos acadêmicos, sob orientação docente/tutoria e avaliação. 

 

1 Propõe palestras, simpósios, seminários, debates, entre outros, que interfiram 

na formação da comunidade acadêmica, no processo ensino aprendizagem. 
 

2 Propicia elevada formação do discente, de forma interdisciplinar, levando-o 

a dominar o assunto por meio de estudos paralelos, subsidiado com 

bibliografias específicas. 

 

3 Propõe ações de compromisso social estimulando uma atitude cidadã, 

profissional, solidária e co-participativa na Universidade. 
 

Impacto Externo 

Item Indicadores Peso 

1 Propõe ações efetivas que contribuam com a comunidade, alterando suas 

rotinas, auxiliando na resolução dos problemas identificados;  
 

2 Oportuniza ações articuladoras com o poder público e a comunidade;  

3 Indicação do público-alvo e do número estimado de pessoas beneficiadas;  

4 Pertinência do público alvo escolhido com a linha temática que a proposta 

aborda 
 

5 Qualidade da delimitação e da caracterização do público alvo.  

Características diferenciadas no Projeto 

Item Indicadores Peso 

1 Participação do projeto em atividades externas   

2 Inserção social diferenciada ou demanda social necessária (necessidade da 

universidade executar sua função ao responder a necessidade da 

comunidade); 

 

3 Evolução e inovação do projeto (solução nova para antigo projeto);  



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 Beneficiários diretos e indiretos: alcance (quantitativo)  

Produto dos projetos de extensão 

Item Indicadores Peso 

1 Elaboração de cartilhas educativas e outras     

2 Elaboração de folders explicativos e educativos    

3 Elaboração de banner educativos e explicativos    

Produção Científica articuladas ao Projeto de Extensão e com comprovação (docentes, 

técnicos e acadêmicos) 

Item Indicadores Peso 

1 Livro publicado   

2 Artigos completos publicados   

3 Comunicações orais em eventos científicos   

4 Comunicações em pôster em eventos científicos   

5 Resumos publicados em anais de eventos científicos   

6 Trabalhos de Conclusão de Curso   

Ações realizadas para cumprir os objetivos propostos 

Item Indicadores Peso 

1 Capacitações, cursos, palestras entre docentes e discentes, entre outros;  

Informações sobre docente bolsista 

Item Indicadores Peso 

1 A justificativa para a bolsa vem ao encontro do que se propõe no projeto de 

extensão? 
 

2 A justificativa para a bolsa descreve de forma clara a necessidade desta, para 

a execução de atividades essenciais ao projeto? 
 

3 O plano de trabalho do bolsista prevê objetivos, atividades e metodologia de 

trabalho adequadas ao cronograma do projeto? 
 

4 O plano de trabalho do bolsista articula-se adequadamente com o projeto de 

extensão? 
 

5 A participação do bolsista neste projeto contribui para sua formação 

acadêmica? 
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Informações para analise SOMENTE projetos já existentes que solicitam renovação para 

próximo período 

Item Indicadores Peso 

1 O projeto alcançou os objetivos e metas propostos?  

2 
O projeto conseguiu promover integração entre docentes, alunos e técnicos 

junto à realidade social? 
 

3 

Foi possível perceber no relatório se houve socialização ou produção do 

conhecimento, gerando com isso visibilidade ao trabalho de relação da 

Universidade com a Sociedade? 

 

4 
As atividades realizadas demonstraram ser sistemáticas (não-eventuais) e de 

postura dialógica? 
 

5 
Foi possível perceber, por meio de relatório, se as atividades propostas 

promoveram mudanças no público-alvo? 
 

6 
O relatório descreve atividades que caracterizam, por parte dos docentes, 

uma efetiva participação nas atividades previstas? 
 

7 
O relatório apresenta, por parte dos docentes, uma discussão do trabalho 

realizado diante do que o projeto se propunha? 
 

8 Apresentação do Relatório de todos os discentes participantes no projeto;  

9 Participação nas reuniões na PROEX/Nupes  
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CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Este estudo teve como objetivo contribuir com a institucionalização na gestão de 

projetos de extensão da UNEB, refletindo sobre as diretrizes da extensão universitária no 

Brasil, seus avanços produzidos nos documentos elaborados pelo Fórum de Pró-Reitores de 

Extensão das Universidades Brasileiras (FORPROEX), a partir de sua constituição em 1987, 

identificando como essas diretrizes se apresentam na estrutura de um projeto. 

Observamos um grande empenho nas propostas do Fórum, através de estudos e da 

elaboração de documentos orientadores para extensão, como formas de institucionalizar que 

impliquem na adoção de medidas e procedimentos necessários ao direcionamento das 

atividades acadêmicas e às questões de relevância social, sendo tais medidas e procedimentos 

de ordem metodológica e referentes à estrutura universitária; para valorização da extensão em 

nível regional e nacional que tem preenchido a grande lacuna em regulamentação das ações 

extensionistas. 

A pesquisa mostrou que, apesar dos avanços nas diretrizes com indicadores já 

identificados, ainda é necessária maior qualidade das informações para relacionar as metas 

institucionais internas e externas aos objetivos e resultados propostos nos projetos, quando 

integradas as três atividades fins da Universidade. Tais avanços nas diretrizes podem 

contribuir para pensar o processo de planejamento de suas ações, articulando planos na 

elaboração de projetos, por meio do uso de uma metodologia apreendida pelos envolvidos na 

Gestão de Projetos, que proporcione a integração das diversas áreas e segmentos na 

universidade, que abrangem as ações de extensão. 

O desenvolvimento de uma metodologia para a Gestão de Projetos, incorporada 

adequadamente à realidade da Universidade, possibilitará melhor entendimento das ações de 

um projeto de extensão, promovendo o acompanhamento e a mensuração dos resultados de 

cada ação envolvida no processo e, consequentemente a qualidade tanto no planejamento 

quanto no processo de comunicação dos projetos. Além disso, será possível criar diretrizes 

para a gestão que minimizem prováveis falhas, possibilitem maior integração entre as equipes, 

e identifiquem as tecnologias que otimizem o processo administrativo para gerenciamento. 

Nos projetos analisados com o objetivo verificar a apresentação das diretrizes 

nacionais da política de extensão, identificamos que as mesmas se fazem presentes em várias 

etapas do projeto, porém não se apresentam suficientemente claras, no sentido de subsidiar o 

acompanhamento das ações; destacamos, também, que na fase de concepção os projetos 
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analisados demonstram fragilidades nos métodos aplicados, o que prejudica o planejamento 

das demais etapas do projeto. 

O resultado também aponta para observar o pequeno número de projetos que 

concorrem neste Edital: nos anos de 2011, com somente 7 (sete) propostas; 2012, com 

11(onze), e 2013 com 17 (dezessete), quando a Universidade possui 107 cursos de graduação 

e 12 de mestrados, cuja ênfase dada na formação dos alunos e na inclusão social abrange 

várias dimensões que poderiam ser mais exploradas, principalmente no aprofundamento das 

políticas públicas e na institucionalização da Extensão Universitária, importante conquista do 

FORPROEX, buscando consolidar uma fonte de financiamento para a Extensão Universitária, 

cujos recursos tem sido sempre tão escassos na universidade pública. 

Portanto, não conseguimos ver, na apresentação dos procedimentos metodológicos, 

suficientemente descritos, como seria verificado o acompanhamento dos efeitos e dos 

resultados concretos das ações nos projetos de extensão, principalmente na realização dos 

projetos, cujas ações abrangem uma diversidade de públicos e uma extensa dimensão 

territorial, conforme demonstrado nos relatórios de gestão, através da quantidade de 

municípios que alguns projetos abrangem. 

Uma instituição com a dimensão da UNEB, sem o envolvimento de todos para sanar 

as fragilidades e adequações que qualquer metodologia requer em sua implantação, necessita 

de processos integrados e definidos. Para que isso aconteça, o processo de construção e 

implantação deve ser inerente à rotina acadêmica da instituição, visto que ela própria objetiva 

nortear as políticas institucionais, democratizar informações e aprimorar ações. 

Uma dificuldade encontrada foi estabelecer todo o fluxo de um projeto de extensão 

desde os órgãos responsáveis pela aprovação e acompanhamento das ações, uma vez que no 

período da pesquisa a instituição elaborava e reformulava as normas regimentais nos níveis 

setoriais, que disciplinam ações importantes na fase de aprovação de um projeto. A exemplo 

de formas de aprovação, como critério para composição das comissões que avaliam esses 

projetos no âmbito setorial, um estudo em conjunto com estes atores (os avaliadores, 

conselhos departamentais, colegiados) poderia identificar outros aspectos importantes, aqui 

não analisados. Assim, seria possível contribuir, de forma mais efetiva, para a consolidação e 

sensibilização do uso de instrumentos institucionalizados com requisitos estabelecidos na 

instituição, não somente por sua identificação mas, também, com a respectiva 

operacionalização dos órgãos colegiados, responsáveis pelo processo de aprovação, 

acompanhamento e avaliação dos projetos na extensão. 
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Um método, para ser aplicado na gestão de projetos na extensão universitária, tem que 

considerar um processo que demande possibilidades de articulação de diferentes sujeitos, 

etapas e integração de procedimentos em todas as atividades humanas. Como um processo 

intencional, deve ser pautado na definição prévia de critérios, de referências bem explícitas e 

apreendidas pelos envolvidos, no sentido de estabelecer uma conexão integrada com as 

propostas de intervenção do local, que atua com as metas institucionais, deixando aberto o 

canal que possibilite a aplicação das práticas transformadoras, que caracterizam a extensão 

universitária, conforme apresentam as metodologias pesquisadas neste estudo. 

Vale a pena inserir, nesse contexto, a afirmação de Síveres (2012, p. 17)  

(...) todo o processo de aprendizagem envolve, necessariamente, sujeitos 

aprendizes, isto é, cada vez que houve um procedimento aprendente, houve 

sujeitos que lideraram ou se beneficiaram desse percurso. 

 

O autor ressalta que este caráter não deve ser desenvolvido somente no estudante, mas 

por todos os que participam das atividades acadêmicas. Isso deveria, a nosso ver, ser 

incorporado em todos os aspectos nas atividades da instituição; e quando associada a 

compreensão da extensão universitária sob esta perspectiva, também ela própria deve se 

caracterizar como “uma instituição em estado de aprendência, até para justificar o seu 

processo de aprendizagem, desenvolvendo sua missão científica, a sua vocação educativa e a 

sua opção aprendente” (SIVERES, 2010, P.103). 

Nossa perspectiva foi, portanto, a da aplicação dessas possibilidades de aprendizagem 

no contexto interno da instituição, para ajudar a encontrar soluções integradas através de 

estudos desenvolvidos em parceria com os grupos de pesquisas, assim como para estimular a 

interação das linhas temáticas e dos grupos na capital e os campi do interior do Estado. 

Acrescentamos que há necessidade do desenvolvimento de uma metodologia para 

gerenciamento de projetos, que destaque os processos de comunicação e os recursos humanos 

que caracterizam as ações de extensão e que possam também gerir os conhecimentos gerados 

a partir das experiências desenvolvidas na Universidade. Vale lembrar que a Universidade 

tem, dentre as suas funções, a “produção do conhecimento” e a “disseminação do 

conhecimento”; ou seja, deve ser priorizada a aplicação de métodos que busquem a integração 

dessa função de disseminar o conhecimento que produz tanto na extensão, como na pesquisa e 

no ensino. 

Fialho (2002, p.22) ao refletir sobre as peculiaridades em uma universidade 

multicampi, ressalta que 
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ainda faltam estudos, empíricos ou teóricos, que subsidiem uma base de 

conhecimento acumulado o que (..) gera dificuldade ao trabalho de 

investigação, o que restringe o alcance das reflexões apontando para novos e 

novos questionamentos. 

 

Essas constatações derivadas da realização deste trabalho indicam a necessidade da 

continuidade dos estudos, pois com a análise dos resultados identificamos ser importante 

apresentar uma proposta de instrumento, para ser discutido no âmbito das unidades 

acadêmicas e sistematizado por comissões formadas para esse fim. Nesse ponto, a mediação 

do Grupo de Pesquisa EdUReg – Educação, Universidade e Região apresenta importante 

papel.Nos estudos que realizamos nesse Grupo identificamos a necessidade de dar 

continuidade, de forma mais aprofundada, ao processo de desenvolvimento de uma 

metodologia aplicada aos projetos de extensão, na UNEB. Os resultados desses levantamentos 

participativos podem conduzir à elaboração de um documento norteador para subsidiar a 

análise dos projetos no processo de aprovação e acompanhamento em cada localidade de 

maneira uniforme, tendo sempre em vista seu desenvolvimento integrado e como referências 

o Plano de Desenvolvimento Institucional, os planos de desenvolvimentos locais e os projetos 

pedagógicos dos cursos, bem como os regimentos instituídos. 

Com base nos resultados alcançados por este trabalho, que ora se encerra, as nossas 

perspectivas para estudos futuros, visando dar subsídio ao desenvolvimento da metodologia 

para Gestão de Projetos, são as seguintes: 

 Desenvolver estudo mais aprofundado sobre os grupos de processo das áreas de 

conhecimento apresentadas pelo PMBOK, principalmente nas áreas de conhecimento 

planejamento, comunicação, recursos humanos e nos processos de integração, 

buscando adequações estruturais transposições “conceituais e metodológicas”, que se 

apliquem no contexto multicampi e público. 

 Dar continuidade ao levantamento de informações para melhorias no sistema de 

planejamento integrado, otimizando o uso para a extensão e sensibilizando a 

comunidade acadêmica para a importância de sua utilização no processo de 

acompanhamento das ações. 
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