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INTRODUÇÃO 

 

A Diretoria de Avaliação da Extensão (DAEXT) da Pró-Reitoria de Extensão da 

Universidade Federal de Minas Gerais (Proex/UFMG), responsável pela indução e 

desenvolvimento de processos de monitoramento e avaliação das ações de extensão e do 

desempenho da extensão na Universidade, apresenta neste documento a sistematização 

dos dados dos programas e projetos desenvolvidos no âmbito do Programa de Fomento 

à Extensão do Ministério da Educação - Edital PROEXT/MEC/SESu 2014. 

Este programa foi constituído ainda na década de 1990 pelo MEC em parceria com o 

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

(FORPROEX). Sua oferta se deu inicialmente entre os anos de 1993 e 1997 e, entre 

outros aspectos, foi organizado em torno de duas linhas de fomento: “Articulação da 

Universidade com a sociedade” e “Integração da Universidade com o Ensino 

Fundamental”. Em 2003 o PROEXT foi retomado com maior oferta de recursos para 

financiamento e linhas de atuação de programas e projetos, voltados para as políticas 

públicas. O mesmo foi regulamentado pelo Decreto n. 6.495/2008 e definido como 

Programa de Extensão Universitária (ProExt) desde então. A partir do ano de 2009, o 

ProExt passou a ser interministerial
1
, resultando em acréscimo de recursos para o 

fomento de ações de extensão e a ampliação das temáticas abordadas. 

De acordo com o referido decreto, o programa se destina a ampliar a interação da 

universidade com a sociedade com ênfase na formação dos alunos e inclusão social. E 

entre os seus objetivos está o fomento de programas e projetos de extensão que 

contribuam para o fortalecimento de políticas públicas, devendo seguir as diretrizes de 

orientação acadêmica (qualificação da formação acadêmica, técnica e profissional dos 

alunos pautada pela cidadania, vinculação entre a natureza pedagógica e a missão social 

da educação superior), e de relação com a sociedade (contato dos estudantes com a 

realidade concreta, troca de saberes acadêmicos e populares).  

                                                           
1
 Além do MEC, o edital MEC/SESu/2014 envolveu os seguintes Ministérios e Secretarias: Ministério da 

Cultura, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Justiça, Ministério da Pesca e Aquicultura, 

Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, Ministério das Comunicações, Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério do 

Trabalho e Emprego, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério dos 

Esportes, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Secretaria de Direitos Humanos, 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Secretaria de Políticas para as Mulheres e 

Secretaria Geral da Presidência. 
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A elaboração das propostas é orientada de acordo com as 20 Linhas Temáticas previstas 

no Edital, as quais são subdividas em diversos Subtemas que totalizaram no ano de 

2014 em 133 possibilidades de foco de atuação dos programas e projetos. Além desta 

definição presente no texto do Edital, ao inscrever a proposta no sistema (SIGProj), o 

coordenador deve informar também a área de conhecimento (de acordo com o CNPq), 

área temática principal e secundária (de acordo com as oito áreas definidas no Plano 

Nacional de Extensão Universitária) e Linha de Extensão (de acordo com as 53 linhas 

definidas no Plano Nacional de Extensão Universitária), conforme instruções do Manual 

do SIGProj.  

A DAEXT vem realizando o acompanhamento dos relatórios referentes à execução do 

PROEXT desde o Edital de 2010, quando se definiu que os mesmos devem ser 

submetidos ao MEC com a anuência das Pró-Reitorias de Extensão. O processo de 

sistematização dos dados vem sendo aprimorado desde esse ano, da seguinte maneira: 

1) Em 2011, a então Coordenadoria de Avaliação da Extensão iniciou o processo 

de sistematização de dados relativos às dificuldades relatadas pelos 

coordenadores dos programas e projetos, gerando relatórios para fins de gestão.  

2) Em 2013, passou a sistematizar as informações recebidas buscando analisar 

também se os objetivos propostos estavam sendo alcançados.  

3) A partir de 2014, incorporou ainda a análise do perfil dos programas e projetos e 

dos resultados alcançados, conforme sistematizado no presente relatório.  

Cumpre, neste relatório, apresentar dados relativos ao processo de acompanhamento dos 

29 programas e projetos contemplados pelo Edital PROEXT/2014. Este documento 

está organizado em três partes. Na primeira será apresentado o perfil dos programas e 

projetos com base na análise da proposta inicial aprovada pelo MEC/SESu. Esse perfil 

está composto de acordo com os seguintes aspectos: a distribuição por unidade, área do 

conhecimento, área temática principal e secundária, linha temática, linha de extensão, 

subtema; a abrangência territorial, do público alvo e das parcerias; os recursos 

financeiros aprovados e as bolsas de extensão previstas
2
.  

Na segunda parte, serão descritos e analisados alguns resultados alcançados pelo 

conjunto dos programas e projetos com base nos dados dos relatórios finais 

apresentados à DAEXT. O formulário adotado para a elaboração dos relatórios abarca, 

entre outros, os seguintes itens: percentual de alcance do público alvo; percentual de 

alcance dos objetivos e motivos do alcance parcial dos objetivos; descrição de 

                                                           
2
 A descrição do Perfil dos Programas e Projetos contou com a revisão e colaboração da Diretoria de 

Fomento à Extensão. 
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resultados relativos à melhoria da infraestrutura, equipamentos e materiais; integração 

acadêmica com o ensino e pesquisa; integração entre as áreas de conhecimento, isto é, 

interdisciplinaridade; produção técnico-científica; capacitação de recursos humanos; 

difusão e divulgação de tecnologia ou informações; efetividade e eficiência dos 

resultados junto ao público alvo; descrição de impactos científicos, tecnológicos, 

econômicos, sociais e ambientais; relatório financeiro (receitas, despesas, convênio); 

descrição de mudanças ocorridas ou dificuldades enfrentadas no desenvolvimento do 

programa/projeto; conclusões e perspectivas; observações e sugestões; dados da equipe 

de execução e participantes da ação; avaliação geral com questões fechadas sobre 

abrangência, participação da comunidade; acompanhamento da comunidade em relação 

ao uso do conhecimento, tecnologia ou metodologia desenvolvida; redimensionamento 

ou alterações acadêmicas na unidade.  Para a construção deste relatório foram 

selecionados os itens destacados a seguir: 

a) Resultados junto ao público alvo: percentual de alcance do público alvo; 

percentual de alcance dos objetivos e as razões, quando for o caso, do alcance 

parcial dos objetivos; efetividade e eficiência dos resultados junto a comunidade 

externa; descrição de impacto social; participação da comunidade; 

acompanhamento da comunidade em relação ao uso do conhecimento, 

tecnologia ou metodologia desenvolvida. 

b) Resultados acadêmicos: percentual de alcance dos objetivos e as razões, 

quando for o caso, do alcance parcial dos objetivos; integração acadêmica com o 

ensino e pesquisa; integração entre as áreas de conhecimento, isto é, 

interdisciplinaridade; produção técnico-científica e cultural. 

A sistematização dos dados baseou-se no levantamento dos itens apontados acima, 

resultando na construção de uma planilha em excel com os dados quantitativos a partir 

dos quais foram gerados as tabelas e gráficos apresentados no relatório. Juntamente com 

esses dados, foi realizada também uma análise do conteúdo dos seguintes itens 

descritivos: efetividade e eficiência dos resultados junto ao público alvo, impacto social; 

integração acadêmica com o ensino e pesquisa; integração entre as áreas de 

conhecimento. Nos dois primeiros, foram selecionados alguns trechos para ilustrar o 

tema discutido e nos dois últimos categorizou-se o conteúdo a fim de sintetizar e 

evidenciar as possibilidades de integração conforme a descrição registrada pelos 

coordenadores. A partir desses procedimentos que possibilitaram a análise descritiva do 

perfil e resultados, na terceira parte do relatório serão apresentadas também algumas 

considerações a respeito dos dados apresentados na perspectiva do monitoramento 

dessas ações de extensão. 
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 1. Perfil dos 29 programas e projetos – PROEXT/MEC/2014 

 

Distribuição por unidade, área do conhecimento, área temática e linhas e 

subtemas  

 

Inicialmente, verificou-se que, do total de 29 programas e projetos, 9 das 20 unidades 

acadêmicas da UFMG foram contempladas, juntamente com 1 unidade da 

administração central e outra da Escola de Educação Básica e Profissional 

(EBAP/UFMG).  

De acordo com o Gráfico 1, o maior número de ações propostas e desenvolvidas 

pertence à Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FAFICH), com 24,1% das 

ações, seguida da Proex (17,2%), da Faculdade de Direito e do Instituto de Ciências 

Biológicas (ICB), com 13,8% cada. Destaca-se que, entre os programas e projetos 

submetidos pela Proex (5 ao total), dois são coordenados por professores da FAFICH, 

outros dois por professores da Escola de Ciências da Informação (ECI) e o último por 

um docente da Escola de Arquitetura. Os quatro primeiros referem-se a ações 

vinculadas ao Programa Polo de Integração da UFMG no Vale do Jequitinhonha e o 

último ao Programa Circuito Cultural Vieira Servas, ambos sob a coordenação geral da 

Proex. 

Gráfico 1 - Distribuição dos Programas e Projetos PROEXT/MEC/2014 por Unidade 

 
     Fonte: Propostas iniciais – PROEXT/MEC/2014 
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Apesar da diversidade de unidades contempladas, a Diretoria de Fomento da Extensão 

(DIFE), em estudo realizado a respeito das unidades que submetem propostas e que são 

contempladas, em perspectiva histórica, constatou que no período de 2011 a 2014, o 

perfil foi se modificando com a aprovação de propostas de novas unidades ao longo do 

tempo e manutenção de outras (FAFICH, Escola de Veterinária, Escola de Arquitetura e 

ICA, por exemplo) (DIFE, 2015).  

Nesse sentido, destaca-se, conforme o Gráfico 2 a seguir, que 41,4% das ações 

contempladas em 2014 já contaram com os recursos do Edital PROEXT em anos 

anteriores
3
. Este dado pode indicar que algumas unidades e docentes vêm contando 

recorrentemente com os recursos do referido Edital, o que pode estar propiciando a 

consolidação das ações de extensão sob sua coordenação. 

 

Gráfico 2 - Programas e Projetos PROEXT/2014 anteriormente  

contemplados  pelos Editais dos anos 2010, 2011 e 2013 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

Não

Sim

58,6%

41,4%

 
                          Fonte: PROEX/2014 

 

Em coerência com a distribuição por unidade, de acordo com o Gráfico 3, os programas 

e projetos contemplados com recursos pelo Edital PROEXT/2014 estão concentrados 

nas áreas das Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas (37,9% cada). Verifica-se 

que a área de Ciências Exatas e da Terra juntamente com as Engenharias não foram 

contempladas entre as ações aprovadas, aspecto consonante com outras lacunas da 

extensão universitária nessas áreas na UFMG, as quais já vêm sendo apontadas por 

                                                           
3
 Contemplado nos últimos 3 anos (1); Contemplado 2 vezes nos últimos 3 anos (5); Contemplado 1 vez 

nos últimos 3 anos (6); o coordenador do programa ou projeto foi contemplado nos últimos 3 anos com 

recursos do PROEXT destinados à outras ações (2). 
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outros procedimentos avaliativos da PROEX, a saber, o relatório de avaliação dos 

discentes bolsistas
4
 (DAEXT, 2014) e o mapa da creditação curricular da extensão na 

UFMG
5
 (CARNEIRO, COLLADO e OLIVEIRA, 2014).  

 

Gráfico 3 - Distribuição dos Programas e Projetos PROEXT/2014 por Área do Conhecimento 

 
   Fonte: Propostas iniciais – PROEXT/MEC/2014 

 

Em relação às Áreas Temáticas da Extensão, as quais norteiam a organização e 

sistematização das ações de extensão em nível nacional, de acordo com os Gráficos 4 e 

5 a seguir, constata-se que tanto na área temática principal, quanto na secundária, 

prevalecem as áreas de Educação e Direitos Humanos e Justiça. Apesar de todas as 

áreas temáticas terem sido contempladas entre as propostas aprovadas, verifica-se um 

desequilíbrio entre as áreas, em certa medida, coerente com os dados já observados nas 

áreas de conhecimento.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Menor número de bolsas para discentes e cursos destas áreas. 

5
 Existência de cursos destas áreas sem previsão de creditação.  
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Gráfico 4 - Distribuição dos Programas e Projetos PROEXT/2014  

por Área temática principal 
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                Fonte: Propostas iniciais – PROEXT/MEC/2014 

 
 

 

Gráfico 5 – Distribuição dos Programas e Projetos PROEXT/2014  

por Área temática secundária 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%
41,4%

17,2%
13,8%

10,3%
6,9%

3,4% 3,4% 3,4%

 
                Fonte: Propostas iniciais – PROEXT/MEC/2014 

 

No que diz respeito às Linhas de Extensão, o coordenador deve classificar o programa 

ou o projeto em uma das Linhas de Extensão que também orientam a política nacional 

de extensão. Conforme a denominação das mesmas observa-se uma maior especificação 

e delimitação do objeto das ações em relação às áreas temáticas. Das Linhas de 

Extensão mais contempladas – Grupos sociais vulneráveis (13,8%), Organizações da 

sociedade civil e movimentos sociais e populares e Jovens e Adultos (10,3% cada) – a 

primeira relaciona-se diretamente com a Área Temática Principal de Direitos Humanos 
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e Justiça, a segunda relaciona-se com áreas temáticas diversas e na terceira prevalece a 

área de Educação, como demonstrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos Programas e Projetos PROEXT/2014 por Linha de Extensão 

Linha de Extensão N.  % 

1 - Grupos sociais vulneráveis 4 13,8 

2 - Organizações da sociedade civil e movimentos sociais e populares 3 10,3 

3 - Jovens e Adultos 3 10,3 

4 - Saúde Humana 2 6,9 

5 - Patrimônio Cultural, histórico, natural e ambiental 2 6,9 

6 - Infância e adolescência 2 6,9 

7 - Emprego e renda 2 6,9 

8 - Direitos individuais e coletivos 2 6,9 

9 - Comunicação Estratégica 2 6,9 

10 - Segurança Alimentar 1 3,4 

11 - Música 1 3,4 

12 - Educação Ambiental 1 3,4 

13 - Desenvolvimento rural e questão agrária 1 3,4 

14 - Desenvolvimento de produtos 1 3,4 

15 - Bacias Hidrográficas 1 3,4 

16 - Alfabetização, leitura e escrita 1 3,4 

Total 29 100,0 

         Fonte: Propostas iniciais – PROEXT/MEC/2014 

 

Junto a esses aspectos, no Edital do PROEXT/2014 foram definidas 20 Linhas 

Temáticas com a possibilidade de submissão de dois programas e projetos por Linha
6
. 

Como verificado anteriormente, embora prevaleçam as áreas temáticas da Educação e 

Direitos Humanos e Justiça, averígua-se a diversidade de ações propostas pela UFMG 

de acordo com as Linhas Temáticas e Subtemas. Das 20 Linhas Temáticas presentes no 

Edital PROEXT/2014, a Universidade aprovou propostas em 13 delas, conforme Tabela 

2, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Apenas na Linha 6 – Estágios Interdisciplinares de Vivência foi possível enviar somente 1 proposta de 

programa. 
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Tabela 2 – Distribuição dos Programas e Projetos PROEXT/2014 por Linha Temática 

Linhas Temáticas N. % 

1 - Direitos Humanos  4 13,8 

2 - Juventude  4 13,8 

3 - Articulação e Participação Social  3 10,3 

4 - Redução das desigualdades sociais e combate à extrema pobreza  3 10,3 

5 - Ciência, tecnologia e inovação para a inclusão social  2 6,9 

6 - Comunicação  2 6,9 

7 - Cultura e Arte  2 6,9 

8 - Educação  2 6,9 

9 - Mulheres e relações de gênero  2 6,9 

10- Preservação do patrimônio cultural Brasileiro 2 6,9 

11 - Geração de trabalho e renda por meio do Apoio e Fortalecimento de 

empreendimentos econômicos e solidários  1 3,4 

12 - Meio Ambiente e Recursos Naturais  1 3,4 

13 - Promoção da Saúde  1 3,4 

Total 29 100,0 

           Fonte: Propostas iniciais – PROEXT/MEC/2014 

 

É importante destacar que conforme apresentado anteriormente, do potencial total de 

programas e projetos a ser submetidos (81 propostas), a UFMG apresentou 53 propostas 

e aprovou 54,7% destas.  

Quanto aos Subtemas que compõem as Linhas Temáticas, dos 133 previstos no Edital 

PROEXT/2014, a UFMG aprovou propostas em 24 deles, conforme a Tabela 3. A 

diversidade de Subtemas evidencia tanto a perspectiva da interdisciplinaridade proposta 

para o desenvolvimento das ações de extensão no conjunto das propostas da 

Universidade, conforme a Política Nacional de Extensão, como também a 

especificidade de algumas ações.  
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Tabela 3 – Distribuição dos Programas e Projetos PROEXT/2014 por Subtema 

Subtema N. % 

1 - Garantia de Direitos da Juventude e prevenção à violência 3 10,3 

2 - Educação e Cultura em Direitos Humanos 2 6,9 

3 - Fomento e Colaboração com Organizações da Sociedade Civil e Projetos Sociais 2 6,9 

4 - Segurança alimentar e nutricional e sistema de segurança alimentar e nutricional 2 6,9 

5 - Apoio ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa ou Apoio ao processo de 

alfabetização e letramento 1 3,4 

6 - Apoio as políticas públicas de Economia Solidária e articulação com políticas 

públicas para o fortalecimento de economia solidária 1 3,4 

7 - Apropriação Crítica das Tecnologias e Inovação 1 3,4 

8 - Comunicação comunitária e internet 1 3,4 

9 - Conservação e uso da biodiversidade 1 3,4 

10 - Cultura e Contemporaneidade 1 3,4 

11 - Cultura, Arte e Educação 1 3,4 

12 - Direito das mulheres e relações de gênero 1 3,4 

13 - Educação em Direitos Humanos 1 3,4 

14 - Formação de Conselheiros 1 3,4 

15 - Geotecnologia 1 3,4 

16 - Juventude Rural 1 3,4 

17 - Marco Legal Brasileiro e Internacional na área da pessoa com deficiência 1 3,4 

18 - Mulheres no mercado de trabalho 1 3,4 

19 - Popularização da Ciência e Tecnologia 1 3,4 

20- Preservação e Salvaguarda do Patrimônio Cultural 1 3,4 

21 - Promoção da saúde 1 3,4 

22 - Promoção e defesa dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais 1 3,4 

23 - Promoção, Educação e Informação para o Patrimônio Cultural 1 3,4 

24 - Tecnologias Sociais 1 3,4 

Total 29 100,0 

    Fonte: Propostas iniciais – PROEXT/MEC/2014 

 

Abrangência de público alvo e territorial 

 

Em consonância com os dados apresentados até aqui, o público alvo dos programas e 

projetos contemplados pelo PROEXT/2014 também se revela bastante diverso. De 

acordo com as propostas aprovadas, identificamos um público de abrangência tanto 

interna quanto externa à UFMG, como demonstrado no Gráfico 6.  
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Gráfico 6 – Abrangência do público alvo dos Programas e Projetos  

PROEXT/2014 por tipo 

 
                   Fonte: Propostas iniciais – PROEXT/MEC/2014 

 

Embora o Edital contemple a possibilidade das equipes dos programas e projetos como 

parte do parte do público interno, a Tabela 4 demonstra a predominância do foco das 

ações para o público externo.  

                                                           

                    Tabela 4 - Origem do público alvo dos programas e projetos 

Origem  N. % 

Público Externo 264.411 98,0 

Público Interno 6.420 2,0 

Total 270.831 100,0 

                           Fonte: Propostas iniciais – PROEXT/MEC/2014 

 

  

De maneira geral, o público interno é à própria equipe executora, mas há também alguns 

casos em que este se refere à comunidade acadêmica em geral (docentes, discentes de 

graduação e pós-graduação e técnico-administrativos), com predominância dos 

discentes de graduação (60,7%), demonstrada na Tabela 5. Há também públicos 

específicos, tais como jovens da Cruz Vermelha, alunos, professores e técnicos do 

COLTEC, graduandos que acessaram a UFMG por meio de Cotas e equipe do Hospital 

das Clínicas. Em uma das propostas o proponente não inclui a equipe como público alvo 

e em outra o público é somente interno, mas extrapola a equipe. Ademais, observa-se 

que a composição do público alvo interno à UFMG reflete a própria distribuição da 

comunidade acadêmica. 
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                           Tabela 5 - Origem do público alvo interno dos programas e projetos 

Público Interno N. % 

Discentes de Graduação 3.896 60,7 

Discentes de Pós-Graduação 583 9,1 

Docente 428 6,7 

Técnico Administrativo 180 2,8 

Outro 1.333 20,8 

Total 6.420 100,0 

                           Fonte: Propostas iniciais – PROEXT/MEC/2014 

 

                                                

No que se refere ao público alvo externo à UFMG, a Tabela 6 evidencia a diversidade 

das ações tendo em vista as várias possiblidades de público, tal como demonstrado no 

número expressivo da categoria “outros”
7
.   

 

 

                          Tabela 6 - Público Externo dos programas e projetos 

Público Externo N. % 

Outros 204.947 77,51 

Instituições Governamentais Estaduais 32.423 12,26 

Grupos Comunitários 22.002 8,32 

Instituições Governamentais Municipais 2.132 0,81 

Movimentos sociais 1.581 0,60 

ONG/OSCIP 661 0,25 

Instituições Governamentais Federais 350 0,13 

Organizações Sindicais 266 0,10 

Organizações de Iniciativa Privada 49 0,02 

Total 264.411 100,00 

                                      Fonte: Propostas iniciais – PROEXT/MEC/2014 

 

A diversidade de público alvo das ações contempladas pelo Edital PROEXT/2014 

também pode ser verificada no detalhamento do público externo realizado a partir da 

descrição realizada em campo aberto para tal fim
8
.            

  Famílias (Famílias quilombolas; familiares de idosos; pais de alunos). 

  Grupos Comunitários (Moradores das comunidades parceiras da região 

metropolitana de BH; pessoas de baixa renda; comunidade Pedreira Prado 

Lopes; moradores de vilas, favelas e quilombos; comunidade de ciganos 

colonos; aqueles que sofrem com intervenções urbanísticas e remoções; grupos 

de manifestações cultural popular religiosa; coletivos de hip hop, grafitagem, 

pichação e trabalhadores da rua; grupos comunitários de 3 munícipios de MG; 

agentes comunitários; Comunidade Novo Aarão Reis (crianças e adultos); 

jovens e suas famílias, comunidades do Vale do Jequitinhonha; grupos atingidos 

                                                           
7
 O percentual expressivo de público inserido na categoria “outros” demonstra também os limites do 

instrumento no que concerne às categorias pré-definidas.  

 
8
 Os agrupamentos aqui descritos foram realizados para fins de análise, sistematização dos dados e 

produção do relatório. Como pode ser verificado, extrapola as categorias pré-definidas no relatório.  



15 
 

por projetos econômicos geradores de injustiças ambientais (movimentos 

sociais, ONGs, organizações sindicais, grupos comunitários urbanos e rurais); 

 Servidores públicos (gestores das áreas de educação, saúde; assistência social, 

meio ambiente; patrimônio cultural e turismo; instituições públicas ligadas ao 

manejo da fauna; técnicos da defesa social; técnicos do poder público ligados à 

extensão rural); 

 Professores, gestores e estudantes de escolas da educação básica; 

 Movimentos Sociais (comunidade LGBT); 

 Povos Indígenas (Povos Guarani e Kaiowá do Mato Grosso do Sul); 

 Pacientes portadores de necessidades especiais; 

  Mulheres (Mulheres integrantes de empreendimentos solidários rurais e urbanos; 

representantes de organizações governamentais e não-governamentais; 

movimentos sociais e sindicais da região Norte de MG; 100 mulheres residentes 

no Vale do Jequitinhonha em situação de violência ou violação de direitos 

atendidas em órgãos da rede de prevenção e enfrentamento à violência; mulheres 

lideranças comunitárias; mulheres de quilombolas, assentamentos rurais, 

indígenas e/ou em condição de vulnerabilidade); 

  Agricultores (Agricultores familiares e comunidades de agricultores familiares -

assentamentos de reforma agrária, comunidade de pescadores artesanais e 

descendentes dos municípios de Conselheiro Lafaiete e Pompéu; agricultores e 

agricultores familiares; produtores rurais;  

 Trabalhadores (Manipuladores de alimentos e gestores dos bancos de alimentos 

e entidades beneficiadas pelos bancos; Profissionais dos órgãos ligados à Copa 

do Mundo 2014 e daqueles ligados a turismo e hotelaria de BH; extratores de 

minhocuçu, comerciantes e pescadores; técnicos de empresas de assistência 

técnica e extensão rural; artesãos membros das Associações de Artesãos dos 

municípios do Vale que participam do Projeto Artesanato Cooperativo; mestres 

de ofício); 

  Jovens (Jovens moradores de territórios com alto índice de criminalidade, jovens 

rurais; jovens em processos formativos de comunicação; jovens e professores 

das Escolas Famílias Agrícolas de diferentes munícipios do Vale de 

Jequintinhonha); 

 Crianças e adolescentes do projeto Cariúnas e participantes dos Corais e 

Orquestras; 

 Idosos; 

 População em geral (população dos 17 municípios que integram o circuito Vieira 

Servas; público dos Concertos; ouvintes de Rádio, Internautas, usuários de 

ônibus) 

 Instituições Culturais; 

 Participantes de comitês/núcleos de bacias hidrográficas. 
 
 

Juntamente com a diversidade verificada acima, há grande variação no número de 

pessoas às quais as ações são dirigidas. Como pode ser verificado no Gráfico 7, apenas 

13,8% das ações possuem público mais restrito, isto é, até 100 pessoas; 48,3% atendem 

um público mais amplo de até 101 a 1000 pessoas. Destaca-se que os programas e 

projetos que alcançam mais de 10.000 pessoas (24,1%) se referem principalmente a 

ações de extensão voltadas para a área de cultura (valorização do patrimônio cultural; 
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público de concertos musicais), comunicação (usuários de transporte público; ouvintes 

de rádio; usuários de internet etc) e direitos humanos e justiça (povos indígenas; 

estudantes de escolas de educação básica; moradores de comunidades em situação de 

vulnerabilidade social; grupos culturais etc).   

 

 

Gráfico 7 – Público alvo dos Programas e Projetos PROEXT/2014 por faixa 
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                  Fonte: Propostas iniciais – PROEXT/MEC/2014 

 

Quanto à abrangência territorial dos programas e projetos contemplados pelo Edital 

PROEXT/2014, verifica-se no Gráfico 8, que as relações estabelecidas entre a UFMG e 

as demandas do entorno social extrapolam o âmbito local e municipal. Grande parte das 

ações apresenta alcance regional (41,4%), seguida de ações com alcance estadual 

(20,7%). No que diz respeito às ações de abrangência nacional (6,9%), essas são ações 

da área de comunicação, e, portanto, de público mais diverso, como observado 

anteriormente; e a de abrangência internacional prevê uma proposta de pesquisa-ação 

com previsão de teste da metodologia utilizada a ser divulgada fora do país. Esses dados 

sinalizam o potencial de abrangência do impacto das propostas aprovadas juntamente 

com os desafios para sua apuração. 
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Gráfico 8 – Abrangência Territorial dos Programas e Projetos PROEXT/2014 
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               Fonte: Propostas iniciais – PROEXT/MEC/2014 

 

Parcerias 

 

No que concerne às parcerias previstas pelos programas e projetos contemplados pelo 

Edital PROEXT/2014, de acordo com o Gráfico 9, observa-se que a maioria dessas 

ações possuem parceiros tanto internos quanto externos (58,6%). Há ações que contam 

apenas com parceiros externos (27,6%) e somente 6,9% não estabeleceram parcerias de 

nenhuma natureza. 

 

Gráfico 9 – Abrangência das parcerias dos programas e projetos PROEXT/2014 
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                Fonte: Propostas iniciais – PROEXT/MEC/2014 
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Entre os parceiros externos, verifica-se na Tabela 7 uma grande variedade, com 

destaques para as Organizações Não Governamentais (48,8%) e as Instituições 

Governamentais de âmbito municipal (44,8%). Observa-se também que 24,1% dos 

programas e projetos contemplados estabeleceram parcerias com outras Instituições 

Federais de Ensino Superior. Chama a atenção adicionalmente o menor número de 

parcerias com grupos comunitários, movimentos sociais e organizações sindicais, 

juntamente com as Organizações de Iniciativa Privada (10,3% cada). Dentre os tipos de 

parceiros menos frequentes, destacam-se as Associações (6,9%), bem como os 

Conselhos, Federações e Instituições Científicas e de Pesquisa (3,4% cada).  

 

Tabela 7 – Parceiros Externos dos Programas e Projetos PROEXT/2014
9
 

PARCEIROS N. % 

1 - Organização Não Governamental  14 48,8 

2 - Instituições Governamentais Municipais  13 44,8 

3 - Instituições Governamentais Estaduais 8 27,6 

4 - Instituições Federais de Ensino Superior  7 24,1 

5 - Instituições Governamentais Federais  5 17,2 

6 - Grupo Comunitário  3 10,3 

7 - Instituição de Educação Superior (privada)  3 10,3 

8 - Movimentos sociais  3 10,3 

9 - Organização de Iniciativa Privada  3 10,3 

10 - Organização Sindical  3 10,3 

11 - Outros (redes nacionais, Projeto Grupo Teatral)  3 10,3 

12 - Associação  2 6,9 

13 - Conselhos  1 3,4 

14 - Federação  1 3,4 

15 - Instituição de Ensino Superior (Estadual)  1 3,4 

16 - Instituição Científica  1 3,4 

17 - Instituto de Pesquisa 1 3,4 

                    Fonte: Propostas iniciais – PROEXT/MEC/2014 

 

Junto a esses aspectos, como demonstrado na Tabela 8, o tipo de parceria mais 

recorrente nos programas e projetos contemplados pelo PROEXT/2014 se refere ao 

apoio logístico (58,6%), seguido de recursos humanos, infraestrutura, equipamentos 

e/ou recursos materiais (48,3%), o que em geral é determinante para a execução das 

                                                           
9
 Observamos que os percentuais nas Tabelas 7, 8 e 9 não fecham em 100% dos programas e projetos 

pelo fato do coordenador ter a possibilidade de marcar mais de uma alternativa. 
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ações. A possibilidade de financiamento por meio do estabelecimento dessas parcerias 

se revelou pouco expressiva na experiência desses programas e projetos (6,9%). 

 

Tabela 8 – Tipo de parceria externa dos Programas e Projetos PROEXT/2014
10

 

TIPOS DE PARCERIA  N. % 

1 - Apoio logístico  17 58,6 

2 - Recursos humanos, infraestrutura, equipamentos e/ou recursos materiais     14 48,3 

3 - Participação no planejamento, execução, monitoramento e avaliação (sobretudo execução) 10 34,5 

4 - Assessoria e/ou consultoria  5 17,2 

5 - Mobilização, articulação política  5 17,2 

6 - Apoio institucional  3 10,3 

7 - Financiamento  2 6,9 

8 - Outros (tradução e adaptação de curso ofertado; fornecimento de documentação) 2 6,9 

 Fonte: Elaboração própria a partir das Propostas iniciais – PROEXT/MEC/2014 

 

No que diz respeito aos parceiros internos à UFMG, constatou-se que programas de 

extensão e a própria unidade proponente da ação se constituem nos principais parceiros 

dos programas e projetos contemplados, constando respectivamente 20,7% e 17,2%, 

como demonstrado na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Parceiros Internos dos Programas e Projetos PROEXT/2014
11

 

PARCERIAS (INTERNA) N. % 

Programa de Extensão 6 20,7 

Unidade Acadêmica 5 17,2 

Unidade - Administração Central (PROEX, PRORH) 4 13,8 

Grupos de Pesquisa  3 10,3 

Própria Unidade  3 10,3 

Laboratórios  3 10,3 

Unidade não acadêmica (CEDECOM, Conservatório, Centro Cultural) 2 6,9 

Departamento Acadêmico  1 3,4 

COLTEC  1 3,4 

Diretório Acadêmico  1 3,4 

Hospital Escola  1 3,4 

Grupos de estudo  1 3,4 

                   Fonte: Elaboração própria a partir das Propostas iniciais – PROEXT/MEC/2014 

 

                                                           
10

 Os tipos de parceria apresentados nas Tabelas 8 e 10 resultam da categorização da descrição realizada 

pelos coordenadores no item “participação” do campo 1.4 – Parcerias da Proposta Inicial. 
11

 As parcerias internas apresentadas na Tabela 9 resultam da categorização da descrição realizada pelos 

coordenadores no item “nome” e “tipo de instituição” do campo 1.4 – Parcerias da Proposta Inicial. 
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Quanto ao tipo de parceria estabelecida, observa-se de maneira coerente aos dados 

relativos à parceria externa, que os recursos humanos, infraestrutura, equipamentos e/ou 

recursos materiais (41,4%), seguidos de apoio logístico (27,6%) constam como as 

principais contribuições dentro da Universidade, conforme consta na Tabela 10.  

 

 

Tabela 10 – Tipo de parceria interna dos Programas e Projetos PROEXT/2014 

TIPO DE PARCERIA (INTERNA) N. % 

Recursos humanos, infraestrutura, equipamentos e/ou recursos materiais 12 41,4 

Apoio logístico  8 27,6 

Assessoria e/ou consultoria  3 10,3 

Apoio institucional e acadêmico  3 10,3 

Apoio na execução de algumas atividades  2 6,9 

Articulação, divulgação  2 6,9 

Mobilização  1 3,4 

Monitoramento e avaliação  1 3,4 

                   Fonte: Elaboração própria a partir das Propostas iniciais – PROEXT/MEC/2014 

 

Recursos Financeiros  

 

Em relação aos recursos financeiros aprovados junto ao MEC para o conjunto de 

programas e projetos contemplados no Edital PROEXT/2014
12

, 27,8% são destinados 

ao apoio financeiro aos estudantes a fim de fomentar a participação destes em ações de 

extensão, conforme demonstrado no Gráfico 10. Destacamos que o somatório de bolsas 

de extensão previstos nos programas e projetos totaliza 174 bolsas. Em geral, são bolsas 

com duração de 12 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Total dos recursos financeiros aprovados: R$ 2.878.105,71 



21 
 

Gráfico 10 – Recursos Financeiros aprovados PROEXT/2014 
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           Fonte: Propostas iniciais – PROEXT/MEC/2014 

 

Como pode ser observado também, os recursos do PROEXT são fundamentais para a 

aquisição de equipamentos, material permanente e material de consumo, que totalizam 

juntos 30,8% do total de recursos destinados ao desenvolvimento das ações.  

 

2. Alguns resultados dos programas e projetos do PROEXT/2014 

 

 

Alcance dos objetivos 

 

De acordo com os 29 relatórios analisados, somente 24,1% dos coordenadores 

declararam ter atingido 100% dos objetivos traçados para as ações previstas e por volta 

de 70% alcançaram ao menos 80% dos objetivos. Destaca-se que apenas uma ação 

atingiu 70% de seus objetivos propostos.  
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Gráfico 11 - Alcance dos objetivos dos Programas e Projetos 

 
             Fonte: Relatórios Finais – Programas e Projetos PROEXT/2014 

 

A análise dos relatórios evidencia as diversas dificuldades enfrentadas pelas equipes das 

ações contempladas pelo PROEXT
13

. As principais dificuldades apresentadas nos 

relatórios dos programas e projetos que não alcançaram a totalidade de seus objetivos, 

conforme as categorias pré-definidas no sistema estão sintetizadas no Gráfico 12, a 

seguir: 

Gráfico 12 – Motivos do cumprimento parcial dos objetivos 

 
              Fonte: Relatórios Finais – Programas e Projetos PROEXT/2014 

 

                                                           
13

 Destaca-se que, a partir da leitura do relatório parcial dos programas e projetos em execução, a DAEXT 

realiza o levantamento das dificuldades relatadas pelos coordenadores das ações e sistematiza as 

informações em outro relatório que é repassado ao gabinete da Pró-Reitoria de Extensão para 

conhecimento e tomada de decisões cabíveis e necessárias à resolução dos problemas apresentados. 
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Observa-se que dos 23 programas e projetos que não atingiram completamente os 

objetivos, o principal motivo apontado foi a insuficiência de tempo (41,4%), seguido de 

problemas com o público alvo (27,6%). O primeiro aspecto aponta para a insuficiência 

do tempo de execução determinado pelo Edital PROEXT/2014 (janeiro a 

dezembro/2014), juntamente com a dificuldade de implementação dos recursos 

financeiros que resulta, em grande parte, no atraso do início das atividades previstas. 

Em alguns casos, a realização da Copa do Mundo teve impacto no cronograma das 

atividades. Já o segundo motivo apresenta consonância com os resultados referentes ao 

alcance parcial do público alvo em algumas ações (falta de interesse, problemas de 

logística para acessar o público, novas e crescentes demandas, conciliação de agenda 

entre a universidade e a comunidade, rotatividade nas instituições parceiras, organização 

do público alvo), conforme será apresentado posteriormente
14

. Ademais, limites (sem 

especificação da natureza), problemas de infraestrutura foram enfrentados, cada um, por 

24,1% das ações; bem como o acúmulo de demanda e atividades e também foram 

enfrentados, cada um, por 20,7% das ações.  

No que diz respeito à “falta de recurso” indicada por 17,2% dos programas e projetos, 

parece se referir mais à gestão de recursos, tendo em vista a análise do campo descritivo 

sobre as dificuldades enfrentadas (implementação, processos licitatórios, setores de 

compras e financeiros nas unidades, burocracia, transferência para fundações de apoio e 

a proibição de pagamento de taxa para gestão dos recursos pela fundação, prazos e 

procedimentos legais necessários) do que a sua ausência. Alguns coordenadores 

chegaram a apresentar sugestões no sentido de resolver este problema:  

A única dificuldade encontrada é a para a execução do orçamento. Dessa forma, fica 

como sugestão que o MEC/ProExt dê orientações de como executar financeiramente 

o projeto.  

Houve problemas com a obtenção do material previsto no orçamento. Talvez seja útil 

para projetos futuros que o orçamento inicial seja feito de outra forma. 

(...) Estudo de algum regime especial de uso da verba, pois os entraves encontrados na 

administração da faculdade, inerentes ao processo e não devido ao pessoal envolvido, 

atrasam ou quase impossibilitam o uso da verba recebida. 

                                                           
14

 No item posterior em que são abordados alguns resultados junto ao público alvo. 
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Este problema, entendemos, que precisa ter uma solução dentro da Instituição e 

sabemos que a Pró-Reitoria de Extensão está empenhada, em conversas com a 

Reitoria, para achar um caminho para que as ações de extensão continuem sendo 

executados da melhor maneira. É possível que sejamos, no entanto, forçados a pedir 

uma extensão no prazo para conclusão do programa. 

A principal dificuldade encontrada se refere a lentidão do processo de aprovação do 

projeto pela Procuradoria Jurídica da UFMG para a gestão dos recursos junto às 

Fundações de Apoio. 

A dificuldade se restringe a utilização dos recursos concedidos pelo MEC pela unidade 

gestora. Ocorre muito atraso na aquisição dos materiais permanentes e de consumo.  A 

execução financeira dos Projetos de Extensão é prejudicada pelo fato do financiamento 

entrar como verba orçamentária. Desta forma as peculiaridades de cada projeto, no 

que diz respeito aos materiais solicitados esbarram nos entraves das licitações. O 

grande tempo demandado para a aquisição das solicitações não condiz com a execução 

da ação. Assim sugerimos que as verbas para aquisição de materiais pudessem ser 

utilizados como aquelas destinadas aos projetos de pesquisa, ou por uma agência 

executora ou pelo próprio pesquisador a exemplo do CNPq. 

De acordo com o demonstrado, é importante apontar que a opção “falta de recursos” do 

relatório final pode estar atendendo a dois tipos de dificuldades diferentes enfrentadas 

no desenvolvimento dos programas e projetos. Talvez seja necessária a revisão da 

categoria “falta de recurso” pelo MEC e inserção da opção “Gestão dos recursos”, o que 

modificaria significativamente a sistematização dos motivos que justificam o alcance 

parcial dos objetivos, presente no Gráfico 12. 

 
Gestão dos recursos 

 

Especificamente a respeito da gestão dos recursos, na maior parte dos programas e 

projetos, os coordenadores optaram por gerir os recursos junto à Própria Unidade 

(72,4%), conforme demonstrado no Gráfico 13. Mesmo para aquelas ações que tiveram 

seus recursos geridos por Fundações, observa-se que essa gestão foi realizada de 

maneira parcial, uma vez que em alguns casos, os recursos destinados às bolsas – 
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auxílio financeiro a estudantes, como também passagens e diárias não foram  

transferidos para Fundações de Apoio. 

 

Gráfico 13 - Unidade Gestora dos Recursos Financeiros 

 
               Fonte: Relatórios Parciais e Finais – Programas e Projetos PROEXT/2014 

 

Alguns resultados acadêmicos 

 

Interdisciplinaridade 

 

Da totalidade dos programas e projetos desenvolvidos no âmbito do Edital 

PROEXT/2014, apenas um dos coordenadores declarou não ter havido integração entre 

as diferentes áreas do conhecimento no sentido da Inter ou multidisciplinaridade. A 

análise das informações fornecidas pelos coordenadores relativas a esta integração 

revelou que ela se deu em diferentes formas e níveis
15

 (equipe; 

metodologia/desenvolvimento da ação de extensão; relação da universidade com a 

sociedade e resultados), conforme sintetizado abaixo: 

1. Equipe 

 Integração de estudantes de diferentes cursos, unidades acadêmicas e áreas de 

conhecimento 

 Equipe do programa/projeto interdisciplinar 

                                                           
15

 As formas e níveis de integração de áreas de conhecimento e acadêmica apresentados no relatório 

resultam da análise e agrupamento realizado a partir desses dois campos de natureza descritiva.  
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 Professores de diferentes unidades acadêmicas e áreas do conhecimento 

 Participação da equipe em grupo de estudo interdisciplinar e interprofissional 

 

2. Metodologia/Desenvolvimento 

 Metodologia de intervenção do programa/projeto interdisciplinar 

 Metodologia de orientação de discentes interdisciplinar 

 Contato com temas de diferentes áreas do conhecimento 

 Atuação com foco em temas de diferentes áreas de conhecimento 

 Programa/projeto concebido e fundamentado em diferentes áreas do 

conhecimento 

 Desenvolvimento das atividades do projeto demandam competências de 

diferentes áreas do conhecimento 

 Temas, eixos e atividades desenvolvidas de maneira multi e interdisciplinar 

 

3. Relação da universidade com a sociedade 

 Integração com equipe multidisciplinar da instituição atendida 

 Integração com movimentos sociais 

 Interação com equipes de outras áreas de conhecimento 

 Público alvo pertencente a diferentes áreas do conhecimento 

 Oferta de disciplina interdisciplinar concebida a partir da ação de extensão, 

organizada por docentes de diferentes departamentos juntamente com “mestres 

populares” e ofertada para graduandos de diferentes cursos 

 Participação de “mestres populares” em atividades acadêmicas com estudantes 

de graduação de diferentes cursos 

4. Resultados 

 Articulação entre teoria e prática 

 Articulação entre o conhecimento especifico e o interdisciplinar 

 Trocas de experiências entre saberes tradicionais e o conhecimento científico 

 Confronto entre o conhecimento científico e as necessidades sociais 

 

Além desses aspectos sintetizados conforme a descrição realizada por cada coordenador 

foi identificado também, na análise do campo “equipe”, que a maioria das equipes dos 

programas e projetos contemplados pelo Edital PROEXT/2014 foi composta por 
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docentes de diferentes unidades e departamentos. Esse aspecto sinaliza a possibilidade 

de efetivação da interdisciplinaridade no desenvolvimento das ações de extensão. 

No que diz respeito aos discentes participantes das equipes, vários programas e projetos 

contam com a participação de estudantes de diferentes cursos de graduação e pós-

graduação, tanto na condição de bolsistas quanto de voluntários. Ademais, algumas 

ações também contam com a presença dos servidores técnico-administrativos e 

membros externos à UFMG na equipe de execução
16

.  

 

Integração acadêmica 

 

No que diz respeito à integração acadêmica entre as ações de extensão com o ensino e a 

pesquisa, a totalidade dos coordenadores afirmou positivamente quanto à sua efetivação. 

De maneira semelhante à integração entre áreas de conhecimento, a análise do campo 

aberto ao coordenador para descrever os aspectos relativos à relação entre ensino, 

pesquisa e extensão indicou diferentes formas e níveis (integração com a pesquisa – 

equipe, pesquisa vinculada ao programa/projeto, metodologia, resultados e produção 

acadêmica; integração com o ensino – graduação e pós: disciplinas e estágios; extensão 

como espaço de formação; atividades formativas) de sua concretização, conforme 

sintetizado abaixo: 

1. Integração com a pesquisa 

o Equipe 

 Desenvolvimento de pesquisa pela equipe 

 Criação de grupo de estudo vinculado aos temas desenvolvidos e identificados 

no âmbito dos programa/projeto  

 Participação de docentes e discentes da pós-graduação no programa/projeto 

 Inserção de discente vinculado ao programa/projeto na pós-graduação 

 

                                                           
16

 Não foi possível precisar o percentual exato dos participantes, devido aos problemas técnicos do 

SIGProj que impedem a devida atualização do campo. Embora solicitemos o registro da informação em 

campos abertos, em alguns casos, a vinculação institucional dos docentes não é informada, bem como dos 

estudantes (curso de origem, bolsista ou voluntário), impedindo o acesso completo aos dados da equipe. 

Uma vez que este campo recorrentemente apresenta problemas de atualização, com o objetivo de 

assegurar a validade dos dados, a DAEXT solicitará, a partir do Edital PROEXT/2015, uma lista à parte 

dos relatórios com o nome, curso de origem e período de participação dos bolsistas e demais estudantes. 
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o Pesquisa vinculada ao programa/projeto 

 Desenvolvimento de pesquisa de iniciação científica vinculada ao 

programa/projeto  

 Participação na fase de coleta de dados de pesquisa de mestrado vinculado ao 

programa/projeto 

 Participação em grupos de estudo com temas vinculados ao programa/projeto 

 Participação dos bolsistas de extensão em pesquisas vinculadas ao 

programa/projeto 

o Metodologia  

 Metodologia de intervenção do programa/projeto orientada pela pesquisa-ação 

 Realização de atividades de pesquisa-intervenção 

 Desenvolvimento de pesquisa bibliográfica pelos discentes bolsistas do 

programa/projeto 

o Resultados 

 Submissão do programa/projeto ao edital da Fapemig – interface 

pesquisa/extensão 

 Fortalecimento de linhas de pesquisa 

 Criação de novas linhas de pesquisa 

 Levantamento de novas questões de pesquisa a partir do programa/projeto 

 Surgimento de pesquisa a partir do programa/projeto 

 Popularização da produção científica 

o Produção acadêmica 

 Elaboração de trabalhos para apresentação em eventos acadêmicos 

 Elaboração de relatórios técnicos de pesquisa vinculada ao programa/projeto 

 Elaboração de trabalhos para publicação  

 Elaboração de trabalhos de conclusão de curso, monografia, dissertação e tese 

vinculados ao programa/projeto  

 Efeito no aumento da produção acadêmica do coordenador do programa/projeto 

 

2. Integração com o ensino 

o Graduação e pós-graduação 

 Disciplinas 
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 Participação da equipe em disciplinas relacionadas à temática dos 

programas/projetos  

 Participação dos discentes em disciplinas ofertadas por docentes vinculados ao 

programa/projeto 

 Participação de discentes como monitores em disciplina com tema e docentes 

vinculados ao programa/projeto 

 Participação do público alvo em disciplinas de graduação e pós com temas 

relativos aos programas/projetos 

 Oferta de disciplina na graduação e pós-graduação com temas levantados pelo 

programa/projeto 

 Institucionalização pela Prograd de oferta de disciplina desenvolvida a partir da 

experiência do programa/projeto 

 Integralização de créditos curriculares na graduação para discentes da equipe do 

programa/projeto 

 Temas, observações e dados das atividades dos programas/projetos integrados ao 

conteúdo de disciplinas 

 Desenvolvimento de atividades do programa/projeto vinculadas à disciplina de 

graduação 

 Apresentação do programa/projeto em disciplinas de graduação 

 Desenvolvimento de aulas práticas de disciplina vinculada às atividades do 

programa/projeto 

 Orientação de bolsistas institucionalizada por meio de disciplinas específicas 

ligadas ao programa/projeto 

 Integração com o ensino por meio da disciplina de Iniciação à Extensão 

 Vivência, pelos estudantes bolsistas, de conteúdos programáticos das disciplinas 

no desenvolvimento das atividades do programa/projeto 

 Programa/projeto apresentado como estudo de caso em disciplinas de graduação 

e pós-graduação 

 Vinculação do programa/projeto aos laboratórios didáticos 

 Produção de material pedagógico para os cursos de graduação a partir do 

programa/projeto 

 Realização de visitas e aulas práticas de alunos de graduação e pós junto ao 

programa/projeto 
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 Estágios 

 Desenvolvimento de estágio obrigatório vinculado ao programa/projeto 

 Realização de estágio em docência por mestrando em disciplina ofertada por 

docente vinculado ao programa/projeto 

 

o Extensão como espaço de formação 

 Participação da equipe em defesa de dissertação e tese vinculada ao 

programa/projeto 

 Programas e projetos como espaço de formação teórica para os discentes  

 Articulação com espaços formativos de núcleos de ensino, pesquisa e extensão 

 Ampliação do repositório de reflexões a partir das atividades de campo do 

programa/projeto 

 Aproximação entre o universo da sala de aula e da prática nas atividades de 

extensão 

 Ampliação do universo de formação dos discentes 

 Formação de discentes/docentes em área científica-disciplinar ainda recente 

 

o Atividades formativas  

 Oferta de curso de capacitação ligada à pesquisa vinculada ao programa/projeto 

 Oferta de curso de formação ligado ao programa/projeto 

 Desenvolvimento de atividades formativas (cursos de capacitação, campanhas de 

conscientização, cartilhas) 

 Realização de seminários formativos 

 

Produtos 

 

Conforme descrito no item anterior, a produção acadêmica foi considerada por parte dos 

coordenadores dos programas e projetos como forma de vincular a extensão 

universitária à pesquisa. Observam-se, no Gráfico 14, os produtos bibliográficos 

elaborados no âmbito dessas ações, destacando-se textos em jornal ou revista (21,5%) e 

resumo publicado em eventos científicos (15,2%). 
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Gráfico 14 - Produção Bibliográfica dos programas e projetos 

 
Fonte: Relatórios Finais – Programas e Projetos PROEXT/2014 

 

No que concerne à produção cultural, verifica-se a predominância de “programa de 

rádio ou TV” (55,5%).   
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Gráfico 15 - Produção Cultural dos programas e projetos 

Fonte: Relatórios Finais – Programas e Projetos PROEXT/2014 

 

Público alvo 

 
 

Como demonstrado anteriormente, apesar de somente 24,1% dos programas e projetos 

terem cumprido todos os objetivos traçados, 58,6% dos coordenadores afirmaram ter 

alcançado a totalidade do público alvo previsto. Apenas 6,8% dos programas e projetos 

obtiveram um alcance mais restrito do público alvo, respectivamente, 60% e 40%. 

 

Gráfico 16 - Público Alvo atingido 

 
              Fonte: Relatórios Finais – Programas e Projetos PROEXT/2014 
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No que diz respeito à participação da comunidade externa à Universidade nos 

programas e projetos desenvolvidos ao longo do ano de 2014, a grande maioria dos 

coordenadores declarou que a participação se dá tanto na concepção, quanto no 

desenvolvimento e avaliação (89,7%). Um percentual muito pequeno dos programas e 

projetos contou com a participação do público externo somente no desenvolvimento e 

avaliação (10,2%). Embora seja critério do edital a apresentação da declaração de 

interesse da comunidade atendida, esses dados sinalizam a busca pela interação 

dialógica entre a universidade e a sociedade, evidenciada pela participação da 

comunidade externa para além do desenvolvimento das ações. 

 
 

Gráfico 17 - Participação da comunidade externa 

 
      Fonte: Relatórios Finais – Programas e Projetos PROEXT/2014 

 
 
 

Outro dado relevante em relação à comunidade externa diz respeito ao 

acompanhamento realizado
17

. Um número expressivo de coordenadores declarou que 

tanto realiza acompanhamento, quanto solicita o acompanhamento da comunidade 

externa (79,3%). Esse acompanhamento pode ser realizado ao longo do 

desenvolvimento das ações, como também posteriormente. 

 

 
 

 

                                                           
17

 O formulário contêm opções relativas ao acompanhamento (em diferentes níveis – por meio de: 

atividades próprias das ações de extensão; indicadores e dados externos; coleta de informações junto à 

comunidade; solicitação aos parceiros ou não realiza acompanhamento) junto ao público alvo no que se 

refere ao “conhecimento”, “tecnologia” e “metodologia” desenvolvidos pelo programa/projeto. Para fins 

da sistematização aqui realizada considerou-se a realização do acompanhamento, a solicitação de 

acompanhamento ou a não realização.   



34 
 

Gráfico 18 - Acompanhamento da comunidade externa 

 
Fonte: Relatórios Finais – Programas e Projetos PROEXT/2014 

 

Com o objetivo de evidenciar alguns dos resultados conquistados pelos programas e 

projetos de extensão contemplados pelo Edital PROEXT/2014, foram selecionados 

alguns trechos dos campos a respeito da eficiência/eficácia dos resultados junto à 

comunidade externa e do impacto social das ações. Os trechos abaixo deixam clara a 

orientação da extensão universitária fomentada pelo edital no sentido da promoção dos 

direitos humanos e contribuição da Universidade na diminuição da exclusão social e na 

promoção da justiça social, sinalizando alguns dos possíveis impactos sociais das ações 

desenvolvidas. 

É possível perceber junto ao público participante não só uma comunidade, mas toda 

uma região, mais consciente da importância da preservação de sua história e de sua 

identidade cultural. O apoio ao desenvolvimento das políticas públicas de cultura da 

região articuladas ao envolvimento e valorização das pessoas como protagonistas no 

processo de identificação dos bens patrimoniais e de preservação da cultura local e 

regional, bem como a realização de seus direitos culturais, tem promovido a 

integração social da região e o desenvolvimento social dos indivíduos a partir da 

ampliação do conhecimento de sua história e de seu patrimônio cultural. 

(...) a comunidade foi extremamente beneficiada com a assessoria jurídica oferecida, 

que em circunstância diversa não possuiria meios de custear. Ressalta-se que muitos 

moradores tiveram pela primeira vez o contato direto com um estudante de Direito e/ou 

um advogado formado. Hoje, a Associação Comunitária da PPL - que surgiu de um 
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esforço de moradores, movimentos sociais e a AJUP - se mobiliza de forma autônoma e 

representativa, realizando eventos e ocupando espaços da comunidade." (...) Da mesma 

forma, fomenta-se o empoderamento popular acerca de seus direitos e mecanismos 

para concretizá-los. 

Ao longo dos 8 anos de contatos com as comunidades quilombolas do Serro, 

trabalhando a sua inclusão cidadã foi notável o avanço da capacidade de mobilização 

e ação coletiva daquelas comunidades. 

A discussão das relações de gênero e a valorização do trabalho produtivo das mulheres 

decorreu em um visível aumento de autoestima; o simples fato de dar-lhes voz e investir 

em sua capacitação, proporcionando ricos momentos de diálogo e troca de 

experiências, repercutiu em iniciativas inesperadas empreendidas pelas próprias 

atoras. ... Ou seja, o projeto contribuiu para o fortalecimento coletivo das mulheres e 

consequentemente para uma mudança nas relações sociais. 

Acreditamos que oportunizamos aos participantes a capacidade de pensar e repensar a 

sua cultura, para que ele próprio transforme a sua realidade. O benefício gerado pelo 

projeto relaciona-se a ampliação do conhecimento da comunidade sobre as formas de 

prevenção de muitas doenças. Sobre as formas de melhorar a alimentação e a 

qualidade de vida. 

Talvez, o principal impacto desta natureza já detectável seja o reconhecimento público 

pelas mulheres da região de que o Fórum está se consolidando, efetivamente, como um 

espaço concreto de mobilização e articulação de mulheres na região, sendo que foi 

possível no seu espaço, aprofundar muitas relações, restabelecer vínculos e parcerias e 

fortalecer a rede social mista de mulheres com vistas à sua formação cidadã e ao seu 

empoderamento cultural, social, político. 
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Algumas considerações 

 

Na perspectiva de se implementar procedimentos de monitoramento contínuo do 

conjunto dos programas e projetos contemplados pelos Editais do PROEXT a cada ano,  

nessa seção pretende-se apontar e refletir sobre alguns elementos a partir da análise dos 

dados coletados por meio da proposta inicial e dos relatórios finais das ações de 

extensão.  

Nesse sentido, tomando por base os relatórios dos programas e projetos, é possível 

considerar que o Programa de Extensão Universitária – PROEXT tem obtido êxito no 

que diz respeito aos seus objetivos gerais no âmbito da UFMG. 

Primeiramente, o apoio por meio de recursos tem contribuído, por um lado, para o 

fortalecimento da extensão universitária, e por outro, pelos dados demonstrados no 

relatório, considera-se que a UFMG tem contribuído para a implementação de 

políticas públicas em diversas áreas. Outro objetivo diz respeito ao potencial de 

qualificação da extensão universitária ao se associar a sua natureza pedagógica com 

a missão da universidade na formação dos alunos. Conjuntamente, a partir da 

vinculação das ações com as políticas públicas priorizadas pelo governo federal e a 

orientação para a promoção de direitos e inclusão social, considera-se que a formação 

dos alunos também tem sido qualificada pelo estímulo ao pensamento crítico e à 

formação profissional pautada na cidadania e função social da educação superior. 

Esses aspectos em conjunto resultam na contribuição das ações de extensão estruturadas 

conforme previsto no edital para a melhoria da qualidade da educação ao promover o 

contato dos estudantes com a realidade concreta e a troca de saberes acadêmicos e 

populares. Finalmente, em relação ao objetivo de se dotar as IES de melhores 

condições de gestão das atividades de extensão, as dificuldades relatadas pelos 

coordenadores das ações
18

 indicam que este é um objetivo ainda a ser alcançado. 

Tendo em vista esses objetivos gerais com foco na formação dos alunos e inclusão 

social, considera-se que: 

                                                           
18

 Sistematizadas em outro documento a partir do relatório parcial.   



37 
 

a) Os resultados registrados a respeito da integração acadêmica, entre áreas do 

conhecimento, produção acadêmica e os trechos citados referentes aos resultados 

junto ao público alvo podem indicar que a participação dos discentes nos 

programas/projetos tem contribuído para a formação acadêmica, profissional e 

cidadã dos alunos. Os diversos campos descritos dos relatórios explicitam a 

existência de um ambiente propício à formação dos discentes, em especial 

aqueles sistematizados neste documento. Ademais, é importante destacar que a 

participação de estudantes nos programas e projetos extrapola a vinculação por 

meio do auxílio financeiro (bolsas) ampliando dessa maneira o espaço de 

formação para outros estudantes de graduação e pós-graduação.  

Contudo, para que se possa apurar melhor as contribuições dos programas e 

projetos para a formação discente, considera-se ser necessária a implementação 

do formulário de avaliação preenchido pelos bolsistas do Edital PBEXT para o 

conjunto de bolsistas do PROEXT. 

b) No que diz respeito à inclusão social, na medida em que constatamos o registro 

de expressões no campo do relatório relativo à efetividade dos resultados junto 

ao público alvo, tais como, “protagonismo”, “empoderamento popular”, 

“concretização de direitos”, “mobilização e ação coletiva”, 

“mudanças/transformações na realidade social”, “formação cidadã”, considera-

se que os programas e projetos almejam em alguma medida promover a inclusão 

social em suas diversas dimensões. Porém, a apuração do impacto social dessas 

ações extrapola a sistematização aqui realizada. Apesar do relatório final 

contemplar campos para a descrição de impactos, sabe-se que 

metodologicamente não é possível mensurar  impactos apenas pela descrição de 

percepções. 

De acordo com o documento orientador do I Encontro Nacional do Programa de 

Fomento à Extensão realizado pelo Ministério da Educação em 2014, é preciso 

aprofundar os procedimentos de monitoramento e avaliação dos programas e projetos a 

fim de evidenciar seus resultados e impactos, como também fundamentar a necessidade 

de ampliação de recursos para as ações de extensão. A partir do esforço de 

sistematização apresentado no presente relatório, pondera-se que as duas dimensões 

presentes nos objetivos gerais do PROEXT – formação de alunos e inclusão social – 

devem ser monitorados e avaliados respectivamente pelas universidades e ministérios 
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integrantes do edital. Considera-se que a instituição universitária pode colaborar na 

mensuração de impactos sociais dos programas e projetos. Entretanto, cabe aos 

ministérios responder pelos resultados das políticas públicas que fomentam, ainda mais 

considerando se que a universidade nesse caso integra a rede responsável pelo 

desenvolvimento das mesmas. 

Sugere-se que a gestão do PROEXT no MEC em conjunto com as universidades, por 

meio do FORPROEX, formule um instrumento de avaliação com base em indicadores 

acadêmicos e sociais pré-definidos a fim de favorecer a análise e síntese dos dados a 

partir dos relatórios. Um instrumento dessa natureza poderia favorecer a análise 

comparativa do conjunto das universidades contempladas e evidenciar os rumos da 

política de extensão fomentada.  

No que diz respeito às orientações presentes do documento do Encontro do PROEXT 

relativas a tipologias tradicionais referentes aos indicadores, pode-se apontar, mesmo 

que em linhas gerais e levando-se em conta os limites desses apontamentos, que quanto 

ao: 

- Indicador de resultados e eficácia: com base no percentual de alcance dos objetivos 

e públicos alvos dos programas e projetos, pode-se afirmar que o conjunto das ações 

tem buscado desenvolver processos educativos qualificados (integração acadêmica, 

integração entre as áreas de conhecimento, parcerias estabelecidas, formas de 

participação do público alvo) e tem alcançado a maioria das metas pretendidas e 

resultados esperados. 

- Indicador de eficiência: apesar das ações já contarem com a infraestrutura prévia e 

com os recursos do PROEXT para o aperfeiçoamento/ampliação dos recursos 

materiais/equipamentos, é possível inferir que as dificuldades enfrentadas e relatadas 

pelos coordenadores no que diz respeito à execução dos recursos podem estar 

impactando negativamente na qualidade do desenvolvimento dos programas/projetos. 

- Indicador de impacto e efetividade: não é possível medir por meio das informações 

registradas no relatório. 

Quanto ao formulário do relatório parcial/final do PROEXT, considera-se o mesmo 

limitado por não trazer a percepção dos seus principais públicos: do estudante 

participante da equipe de execução e da comunidade externa. Neste último caso, essa 

lacuna já foi identificada nos procedimento de avaliação da extensão na UFMG, como 
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também é apontada no próprio documento orientador do encontro do PROEXT. A 

avaliação do público atendido pelas universidades tem se tornado cada vez mais exigida 

pelos órgãos de controle do governo, como também é prevista no Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior. Esse desafio a ser enfrentado pelo conjunto das 

instituições ocorre devido à diversidade de ações, áreas e públicos. 

Perante esses desafios colocados ao monitoramento e avaliação das ações de extensão, é 

fundamental a construção de indicadores. Considera-se que o levantamento anual de um 

conjunto de dados a respeito dos programas e projetos contemplados pelo edital, 

permitirá o acompanhamento longitudinal do comportamento e o desempenho desse 

conjunto de ações e, assim, revelar os caminhos que a política de extensão fomentada 

pelo PROEXT tem tomado na UFMG.  
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ANEXO - LISTA DE PROGRAMAS E PROJETOS CONTEMPLADOS PELO EDITAL PROEXT/2014 

N. Título TIPO  UNIDADE Coordenador (a) 

1 Novas Cores de Dignidade, Respeito e Acessibilidade ao Idoso institucionalizado Projeto COLTEC Gisele Brandão Machado de Oliveira 

2 Diálogo e Alteridade: ambiente escolar sustentável Projeto DIR Adriana Goulart de Sena Orsini 

3 Assessoria Jurídica Universitária Popular da UFMG Projeto DIR Jose Luiz Quadros de Magalhães  

4 O Marco Legal Brasileiro e Internacional na área da pessoa com deficiência: estudo, capacitação e conscientização Projeto DIR Leonardo Nemer Caldeira Brant 

5 CIDADE E ALTERIDADE: CONVIVÊNCIA MULTICULTURAL E JUSTIÇA URBANA Programa DIR Maria Tereza Fonseca Dias 

6 Projeto InterAgindo: re-significando os elos entre juventude e mundo do trabalho Projeto FAE Licinia Maria Correa 

7 Observatório dos conflitos ambientais: tecnologias sociais e justiça ambiental Programa FAFICH Andrea Luisa Moukhaiber Zhouri 

8 PROJETO DE EXTENSÃO “JÁ É” Psicanálise e Coletivo de Arte com Adolescentes em Conflito com a Lei Projeto FAFICH Andrea Maris Campos Guerra 

9 Integração entre o saber acadêmico e a educação básica: novas perspectivas para o alfabetizador Projeto FAFICH Ângela Maria Vieira Pinheiro 

10 Construção de Rede e dinamização da Economia Solidária em Comunidades Quilombolas. Programa FAFICH Carlos Roberto Horta 

11 
Políticas de inclusão no ensino superior: Valorização afirmativa de trajetórias e identidades de jovens estudantes egressos de escola 
pública, negros e indígenas na UFMG Programa FAFICH Claudia Mayorga 

12 Imagem Canto Palavra no território Guarani e Kaiowá Programa FAFICH Luciana de Oliveira 

13 Direitos Humanos e Enfrentamento ao Sexismo e Homofobia Programa FAFICH Marco Aurelio Maximo Prado 

14 Programa de Atenção Odontológica a pacientes especiais em ambiente hospitalar Programa FAO Denise Vieira Travassos 

15 Gênero e geração de renda em comunidades rurais e urbanas do Norte de Minas Gerais Projeto ICA Ana Paula Gomes de Melo 

16 
Extensão rural e produção conservacionista com a agricultura familiar dos gerais do rio dos Cochos, no Alto-Médio São Francisco, 
Norte de Minas Gerais Programa ICA Flávia Maria Galizoni 

17 Cultura e Ciência no ar Programa ICB Adlane Vilas Boas Ferreira 

18 Ações institucionais e interdisciplinares no âmbito do Programa Banco de Alimentos Projeto ICB Janice Henriques da Silva 

19 Educação, Saúde e Cidadania em Populações Socialmente Vulneráveis. Programa ICB Maria Aparecida Gomes 

20 Projeto Minhocuçu: conservação e uso de minhocas gigantes em Minas Gerais Projeto ICB Maria Auxiliadora Drumond 

21 Gestão Responsável do Turismo: Circuito Serra do Cipó Projeto IGC Ana Paula Guimarães Santos de Oliveira 

22 MAPEAMENTO E MONITORAMENTO GEO-PARTICIPATIVO DE MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS Projeto IGC Lussandra Martins Gianasi 

23 Núcleo de Educação Musical e Cultura: uma proposta interdisciplinar de música e educação. Programa MUS Margarida Maria Borghoff 

24 Circuito Cultural Vieira Servas: Promoção, Educação e Informação para o Patrimônio Cultural. Programa PROEX André Guilherme Dornelles Dangelo 

25 Conexões do Vale: oficinas de comunicação no Vale do Jequitinhonha Projeto PROEX Márcio Simeone Henriques 

26 Saberes Plurais: sustentabilidade, patrimônio imaterial e cidadania cultural Programa PROEX Maria Aparecida Moura 

27 FORUM DAS MULHERES DO VALE DO JEQUITINHONHA: A CONSOLIDAÇÃO DE UMA PROPOSTA Programa PROEX Marlise Míriam de Matos Almeida 

28 Para Além da Sala de Aula Programa PROEX Terezinha de Fátima Carvalho de Souza 

29 Desenvolvimento de comunidades e capacitação de Conselheiros Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável Projeto VET Matheus Anchieta Ramirez 

 


