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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 pelos processos de 

monitoramento e avaliação da extensão, apresenta neste documento a sistematização e 

análise dos dados relativos à avaliação dos bolsistas e dos orientadores1 contemplados 

pelo Edital de Fomento de Bolsas para Programas e Projetos de Extensão (PBEXT) da 

PROEX, em 20152. 

Em acordo com o referido Edital, é atribuição dos bolsistas e dos orientadores preencher 

o formulário de avaliação por ocasião do final da participação do discente no 

programa/projeto. A partir da criação e consolidação do Sistema de Fomento de Bolsas 

pela PROEX, em 2014, esses formulários foram integrados a este sistema com vistas a 

processá-lo de maneira sistemática, contribuindo para a avaliação das ações de extensão. 

Com o objetivo de avaliar a contribuição da extensão para a formação dos estudantes, sob 

o ponto de vista desses bolsistas e de seus orientadores, a elaboração deste relatório 

baseou-se em dados relativos ao preenchimento dos formulários, disponibilizados no 

Sistema de Fomento de bolsas. No ano de 2015, registrou-se uma redução de mais de 

30% no índice de preenchimento desses formulários em relação ao ano anterior. Parte 

dessa redução justifica-se pela ocorrência de problemas técnicos e pelo período em que 

este Sistema esteve indisponível para atualização. 

O presente relatório é composto por três grandes seções. Na primeira delas, são 

apresentados os dados provenientes do formulário de avaliação dos bolsistas, incluindo, 

entre outras informações, o perfil desses discentes, as formas de participação na ação, as 

contribuições da ação para a formação, as formas de acesso e cumprimento do plano de 

atividades e o reconhecimento da participação na ação de extensão para fins de creditação 

curricular. A seguir, apresenta-se a perspectiva dos professores orientadores sobre a 

participação desses discentes nos programas/projetos. Ao final, também são apresentadas 

considerações a respeito do conjunto de dados com o objetivo de apontar os principais 

desafios e implicações dessa avaliação para a gestão da extensão na Universidade. 

                                                 
1 As atribuições do coordenador da ação podem ser acumuladas com as do orientador. Por isso, em alguns casos, o 

professor orientador é também o coordenador da ação. 
2 A sistematização e apresentação dos dados reunidos no presente relatório resultam da continuidade dos procedimentos 

elaborados na gestão anterior, os quais estão sendo ampliados e aperfeiçoados desde o ano de 2014. 
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APRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS BOLSISTAS 

No ano de 2015, o formulário de avaliação de programas e projetos foi respondido por 

476 bolsistas participantes de 190 ações de extensão, representando 36,28% dos 1312 

bolsistas que tiveram bolsa naquele ano. Em relação ao ano anterior, observa-se uma 

diminuição de 33,12% no índice de preenchimento deste formulário o que, em parte, 

justifica-se pelos limites técnicos mencionados anteriormente. Essa redução no percentual 

de respondentes deve ser considerada como uma limitação as análises dos dados. 

O instrumento utilizado para a consulta foi composto por 15 questões, abrangendo a 

identificação da ação, do coordenador, do orientador, do bolsista e de seu curso de 

graduação; a avaliação da participação do bolsista, incluindo o(s) tipo(s), a sua amplitude 

e as contribuições para a sua formação; o reconhecimento da participação do bolsista para 

fins de creditação curricular; o acesso ao plano de atividades e a avaliação de seu 

cumprimento; a avaliação da ação em relação ao alcance dos objetivos e à contribuição 

ao público-alvo; observações e sugestões em relação à ação e/ou sobre a Extensão 

Universitária na UFMG. Esses aspectos serão descritos nas seções subsequentes e, ao 

final do relatório, serão apresentadas considerações gerais sobre o conjunto de dados. 

Por meio do Sistema de Fomento, o formulário (APÊNDICE 1) foi disponibilizado online 

e os dados transferidos para planilhas do Excel, onde foram tabulados e os gráficos e 

tabelas gerados. As questões abertas deste formulário3 (14 e 15) foram categorizadas, 

viabilizando a síntese do vasto conteúdo. Por sua vez, as questões que se referiam a 

aspectos específicos de cada ação (11 e 13) não foram categorizadas. 

  

                                                 
3 Questões abertas: 11) Em caso afirmativo, identifique quais objetivos [do programa/projeto de extensão] foram 

alcançados; 13) Em caso afirmativo, especifique quais foram essas contribuições [do programa/projeto para o público-

alvo]; 14) Em sua opinião, quais são os objetivos da Extensão Universitária?; 15) Você gostaria de fazer alguma 

observação e/ou sugestão sobre este Programa/Projeto ou sobre a Extensão Universitária na UFMG? 
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1. - ANÁLISE DOS DADOS - BOLSISTAS 

1.1 – Distribuição dos bolsistas de extensão por curso, período e tempo de 

participação na ação 

Com base nos dados de identificação dos bolsistas, constatou-se a ampla distribuição 

destes pelos cursos de origem, como indicado na Tabela 1.1 abaixo. 

Tabela 1.1 - Distribuição dos bolsistas de extensão respondentes por curso de origem – 2015 

CURSO N % 

1. Medicina 36 7,6 

2. Música 33 6,9 

3. Comunicação Social4 30 6,3 

4. Ciências Biológicas 28 5,9 

5. Enfermagem 26 5,5 

6. Odontologia 26 5,5 

7. Letras 24 5,0 

8. Geografia 22 4,6 

9. Psicologia 15 3,2 

10. Arquitetura e Urbanismo 14 2,9 

11. Nutrição 14 2,9 

12. Teatro 12 2,5 

13. Agronomia - ICA 10 2,1 

14. Direito 10 2,1 

15. Farmácia 10 2,1 

16. Biblioteconomia 9 1,9 

17. Fonoaudiologia 9 1,9 

18. Pedagogia 9 1,9 

19. Terapia Ocupacional 9 1,9 

20. Zootecnia - ICA 9 1,9 

21. Ciências Sociais 8 1,7 

22. Física 8 1,7 

23. Engenharia Florestal - ICA5 7 1,5 

                                                 
4 A partir do primeiro semestre de 2016, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas, antes habilitações 

dentro do curso de Comunicação Social, passaram a ser cursos autônomos em acordo com a decisão do Conselho 

Nacional de Educação. Contudo, à época do preenchimento dos formulários, essa reestruturação não estava vigente. 

 
5 Destaca-se em cinza os cursos mais recentes, implantados por meio do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 

e Expansão das Universidades Federais (REUNI), nos anos de 2008, 2009 e 2010. Essa proposta pode ser consultada 

em: https://www.ufmg.br/reuni/wp-content/uploads/2007/11/reuni-proposta-da-ufmg.pdf. Acesso em: 20 de janeiro de 

2017. 

https://www.ufmg.br/reuni/wp-content/uploads/2007/11/reuni-proposta-da-ufmg.pdf
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24. Turismo 7 1,5 

25. Artes Visuais 6 1,3 

26. Cinema de Animação e Artes Digitais 6 1,3 

27. Museologia 6 1,3 

28. Dança 5 1,1 

29. Engenharia Civil 5 1,1 

30. Engenharia de Alimentos - ICA 5 1,1 

31. História 5 1,1 

32. Matemática 5 1,1 

33. Ciências Socioambientais 4 0,8 

34. Educação Física 4 0,8 

35. Engenharia de Controle e Automação 4 0,8 

36. Antropologia 3 0,6 

37. Arquivologia 3 0,6 

38. Engenharia Elétrica 3 0,6 

39. Fisioterapia 3 0,6 

40. Química 3 0,6 

41. Ciências do Estado 2 0,4 

42. Engenharia Aeroespacial 2 0,4 

43. Engenharia Mecânica 2 0,4 

44. Medicina Veterinária 2 0,4 

45. Administração 1 0,2 

46. Biomedicina 1 0,2 

47. Ciências Contábeis 1 0,2 

48. Ciências Econômicas 1 0,2 

49. Design 1 0,2 

50. Engenharia Agrícola e Ambiental - ICA 1 0,2 

51. Engenharia Ambiental 1 0,2 

52. Engenharia de Minas 1 0,2 

53. Engenharia de Produção 1 0,2 

54. Engenharia de Sistemas 1 0,2 

55. Engenharia Química 1 0,2 

56. Filosofia 1 0,2 

57. Gestão de Serviços de Saúde 1 0,2 

TOTAL 476 100 

Fonte: Arquivos DAEXT 
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Como visto, os bolsistas respondentes se distribuem em 57 cursos6, 75,0% do total dos 

767 cursos de graduação oferecidos pela UFMG, abrangendo as oito áreas do 

conhecimento8. Destas, as áreas das Ciências Biológicas e Linguística, Letras e Artes 

tiveram bolsistas respondentes de todos os seus cursos. O percentual de bolsistas do curso 

de Medicina (7,6%) se sobressai entre os demais cursos. Segundo dados da Diretoria de 

Fomento, a linha de extensão “Saúde”, a qual pertence este curso, foi responsável por 

40,5% das propostas submetidas ao Edital PBEXT no ano de 2015. Entre os cursos que 

tiveram maior número de bolsistas destacam-se, além da Medicina, os cursos de Música 

(6,9%) e de Comunicação Social (6,3%)9. 

Mais da metade dos cursos da área de Ciências Exatas e da Terra não tiveram bolsistas 

entre aqueles que responderam o questionário. Observa-se também que várias 

Engenharias e alguns cursos implantados por meio do REUNI (destacados em cinza na 

Tabela 1.1), estão entre aqueles com menor número de bolsistas. Corroborando o que foi 

apresentado no ano anterior, esses dados sugerem a necessidade de ações para ampliar a 

participação dos estudantes dessas áreas nas ações de extensão, considerando a 

importância dessa dimensão acadêmica para a formação.  

Apesar da distribuição dos bolsistas de extensão por curso de origem ser semelhante ao 

perfil apresentado no ano anterior, destaca-se que o quantitativo apresentado na Tabela 

01 deve ser analisado com cautela. A redução da taxa de preenchimento impactou 

substancialmente nessas informações. Por exemplo, em 2014, obtivemos respostas de 87 

bolsistas do curso de Música e de 53 bolsistas da Medicina. Em 2015, percebe-se a 

redução deste quantitativo para 33 e 36 respostas, respectivamente. De forma semelhante, 

                                                 
6 A consulta realizada no ano de 2015 não recebeu informações de 17 cursos: Aquacultura, Gestão Pública, Conservação 

e Restauração de Bens Culturais Móveis, Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Estatística, Ciência da Computação, 

Ciências Atuariais, Geologia, Matemática Computacional, Sistemas de Informação, Controladoria e Finanças, Cursos 

Superior de Tecnologia em Radiologia, Design de Moda, Educação Básica Indígena: Formação Intercultural de 

Professor, Licenciatura em Educação do Campo, Química Tecnológica, Relações Econômicas Internacionais. 

 
7 Esse quantitativo considera os cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas como cursos 

autônomos. Por isso, a soma dos cursos da tabela com aqueles que não apresentaram bolsistas respondentes não totaliza 

76 cursos. 

 
8 Áreas do conhecimento: Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências Exatas e da Terra, Ciências 

Humanas, Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Artes. 

 
9 Embora exista uma maior concentração de bolsistas nestes cursos, ressalta-se que as bolsas concedidas aos 

programas/projetos observam os critérios de julgamento do Edital PBEXT, estabelecidos pela Câmara de Extensão, e 

não o curso ou a unidade de origem da referida proposta. Tradicionalmente, as áreas de Educação e Saúde respondem 

pelo maior número de submissões de propostas a esse edital. Ressalta-se também que os dados apresentados na Tabela 

1.1 retratam o perfil das respostas ao formulário de avaliação e não a exata distribuição dos bolsistas de extensão pelos 

cursos de graduação. 
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observa-se um aumento dos cursos que não retornaram informações, de 14 cursos em 

2014 para 17 em 2015. 

Em relação ao período do curso em que os bolsistas se encontravam na época em que 

responderam o questionário, observa-se, no Gráfico 1.1, a predominância daqueles que 

cursavam entre o 5º e 10º períodos. 

 

Gráfico 1.1– Período do curso dos bolsistas de extensão – 2015 

 
            Fonte: Arquivos DAEXT 

 

A elevada frequência de bolsistas observada no 7º período pode ser explicada pelo fato 

de coincidir com a fase em que os estudantes precisam obter créditos curriculares para 

concluir o curso de graduação. A respeito da ausência ou da baixa frequência de bolsistas 

nos períodos iniciais dos cursos, supõe-se que, devido ao pouco tempo de ingresso na 

universidade, esses discentes desconhecessem as oportunidades acadêmicas de extensão 

e/ou que os processos seletivos estejam privilegiando estudantes que já possuem mais 

conhecimentos e experiências na área de formação. Ressalta-se ainda que existem editais 

de bolsa de extensão que têm como critério um período mínimo de ingresso na 

universidade. Consequentemente, os estudantes dos períodos iniciais podem ficar 

impedidos de participar do processo de seleção à bolsa. 

O Gráfico 1.2 apresenta que a maioria dos bolsistas (72,9%) estava participando ou 

participou do desenvolvimento do programa/projeto por mais de oito meses. Esse 

envolvimento prolongado contribui tanto para o desenvolvimento das ações quanto para 

a formação acadêmica desses discentes. 
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Gráfico 1.2– Tempo de participação dos bolsistas de extensão nos 

programas/projetos – 2015 

 
                 Fonte: Arquivos DAEXT 

 

Ao fazer o cruzamento entre o período do curso do bolsista com o tempo de participação 

nas ações de extensão, obtivemos o Gráfico 1.3. Os dados indicam que, à medida que os 

discentes avançam no curso, aumenta o tempo de envolvimento deles com os 

programas/projetos. Exemplificando, mais de 70% dos bolsistas do 7º ao 12º período 

participaram do desenvolvimento das ações de extensão por mais de oito meses. Nota-se 

também que a duração de 0 a 3 meses é mais frequente nos 3º e 4º períodos.  

 

Gráfico 1.3- Relação entre o período do curso dos bolsistas de extensão e o tempo  

de participação no programas/projetos – 2015 

 
         Fonte: Arquivos DAEXT 
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1.2 – Atuação voluntária e formas de participação dos bolsistas nas ações de 

extensão 

Além do envolvimento prolongado dos bolsistas com as ações, a maioria (53,2%) 

declarou já ter atuado como voluntário na ação da qual participa ou em outra ação de 

extensão (Gráfico 1.4). Esse dado aponta para o envolvimento dos discentes com a 

extensão independente da bolsa, valorizando-a como uma oportunidade de vivência 

profissional e acadêmica. 

Gráfico 1.4 – Atuação voluntária dos bolsistas nas ações de extensão – 2015 

 
             Fonte: Arquivos DAEXT 

 

Em relação às formas de participação dos bolsistas nas ações de extensão, os dados 

permitem discutir as oportunidades de impacto da participação no programa/projeto na 

formação desses discentes. O Gráfico 1.5, construído a partir das sete tipologias do 

instrumento, representa os cinco graus de participação10 nas diversas atividades da ação, 

conforme o seguinte: 4 (quatro) indicador de grau máximo de participação e 0 (zero) 

indicador de nenhuma participação. Tipologia de atividades: 

1. Concepção e elaboração da proposta do programa/projeto 

2. Desenvolvimento de atividades junto ao público-alvo 

3. Apoio na coordenação do programa/projeto 

4. Gestão administrativa do programa/projeto 

5. Desenvolvimento de pesquisa  

                                                 
10 Esse procedimento foi utilizado nas questões do mesmo tipo que se seguem, representadas nos Gráficos 8, 9, 10, 13 

e 15. 
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6. Avaliação do programa/projeto 

7. Elaboração de produto(s) acadêmico(s) 

 

GRÁFICO 1.5 – Formas de participação dos bolsistas nas ações de extensão – 2015 

 
    Fonte: Arquivos DAEXT 

 

Conforme o Gráfico 1.5, considerando a soma dos graus 3 e 4, verifica-se que os bolsistas 

participaram sobretudo do desenvolvimento de atividades junto ao público-alvo (92,3%), 

da avaliação do programa/projeto (83,1%), do apoio à coordenação (74,8%) e da 

elaboração de produtos acadêmicos (73,7%).  

A participação dos discentes com o desenvolvimento de pesquisa também é expressiva 

(68,4%, graus 3 e 4).  Em conjunto com a elaboração de produtos, essa forma de 

envolvimento com a ação evidencia a indissociabilidade entre a pesquisa e a extensão, 

destacando a natureza acadêmica dessas ações. Quando comparadas às demais atividades, 

nota-se menor participação dos bolsistas (graus 3 e 4) na concepção e elaboração do 

programa/projeto (64,7%) e na gestão administrativa do programa/projeto (60,6%). 

 

1.3 – Participação dos bolsistas na elaboração de produto(s) acadêmico(s) 

Para aqueles discentes que afirmaram ter participado da elaboração de produto(s) 

acadêmico(s), foi disponibilizado um campo para identificá-lo(s), como pode ser visto no 

Gráfico 1.6, a seguir. 
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GRÁFICO 1.6 – Produtos acadêmicos elaborados com a participação 

dos bolsistas de extensão – 2015 

 
         Nota: Total de respostas: 308     

         Fonte: Arquivos DAEXT 

 

Esses dados evidenciam as oportunidades que os discentes tiveram de participar da 

sistematização de conhecimentos produzidos por meio da elaboração de produtos 

resultantes das ações às quais estavam vinculados. Do total de produtos (733), destacam-

se os trabalhos apresentados em eventos acadêmicos/científicos (33,8%). A proeminência 

deste tipo de produto deve-se, em parte, à obrigatoriedade de os alunos bolsistas 

apresentarem trabalho no Encontro de Extensão, evento de periodicidade anual que 

integra a Semana do Conhecimento da UFMG. Contudo, a frequência relativa está abaixo 

do esperado, considerando que esse dado pode contemplar trabalhos que foram 

apresentados em outros eventos acadêmicos/científicos que não o Encontro de Extensão. 

Existe ainda a possibilidade de alguns discentes terem concluído a participação na ação 

antes de terem a chance de elaborar trabalhos acadêmicos para eventos do gênero.  

 

1.4 – Reconhecimento da participação dos bolsistas no programa/projeto com 

fins de creditação curricular 

Em adição às contribuições para a formação dos bolsistas, já apresentadas, outro aspecto 

refere-se à validação da participação no programa/projeto para fins de creditação 

curricular. O Gráfico 1.7, a seguir, apresenta a distribuição das respostas dos discentes a 

essa questão, que compreende as seguintes possibilidades: 
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1. Sim, pela atribuição de crédito  

2. Sim, por meio da notificação no histórico escolar 

3. Foi solicitado ao Colegiado do curso, mas ainda não obteve resposta 

4. Ainda não foi encaminhada solicitação ao Colegiado do curso 

5. Não sabia da possibilidade de creditação curricular por participação em 

programa/projeto ou como consegui-la 

6. Não 

 

GRÁFICO 1.7 – Reconhecimento da participação do bolsista de extensão 

para fins de creditação curricular – 201511 

 
    Fonte: Arquivos DAEXT 
 

Somados aos bolsistas que afirmaram “sim, pela atribuição de crédito” (22,5%), temos 

aqueles que “ainda não encaminharam a solicitação ao colegiado do curso” (43,5%), 

assim como aqueles que “solicitaram, mas ainda aguardam resposta” (4,8%), totalizando 

70,8%. Provavelmente, muitos discentes não solicitaram a creditação curricular por não 

terem concluído a participação na ação de extensão.  

Considerando que a creditação curricular está prevista no Plano Nacional de Educação 

2014-202412 (PNE) e no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMG 2013-2017 

                                                 
11 Diferentemente dos demais gráficos, a organização do Gráfico 1.7 se deu pela ordem de opções de resposta do 

formulário de avaliação (afirmativas e negativas) e não pela ordem de frequência das respostas. 

 
12 O Plano Nacional de Educação 2014-2024 (Lei Federal Nº13.005) em sua Meta 12 para a Educação Superior, propõe 

na Estratégia 12.7 “assegurar, no mínimo, dez por cento do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em 

programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência 

social”. 
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(PDI)13, a Pró-Reitoria de Extensão tem trabalhado no sentido de efetivar a atribuição de 

créditos por participação em ações de extensão. A partir da Resolução do CEPE 

n°12/2015, que cria e regulamenta a Formação em Extensão Universitária na UFMG, em 

maio de 2017, as Pró-Reitorias de Graduação (PROGRAD) e de Extensão lançaram a 

segunda edição do edital de fomento para indução de ações de extensão vinculadas 

diretamente aos Colegiados dos cursos14, tendo sido aprovadas12 propostas15 do total de 

21 submissões.  

Ao longo do primeiro semestre de 2017, a Diretoria de Avaliação da Extensão realizou 

um mapeamento junto aos Colegiados de Graduação, visando identificar as possibilidades 

de creditação curricular já existentes e outras que podem ser implementadas conforme 

previsto no PNE e no PDI da UFMG. Considera-se que essa ação terá fundamental 

importância na proposição de estratégias para fomentar a creditação das ações de 

extensão, podendo alterar o contexto de respostas dos bolsistas. 

 

1.5 – Contribuições da participação nas ações de extensão para a formação dos 

bolsistas  

A participação em ações de extensão tem propiciado diversas contribuições para a 

formação dos bolsistas. O Gráfico 1.8, a seguir, evidencia o grau em que cada um dos 

itens abaixo contribuiu para a formação desses discentes, sendo 4 (quatro) o indicador de 

grau máximo de contribuição e 0 (zero) o indicador de nenhuma contribuição. 

1. Oportunidade de refletir sobre sua formação acadêmica 

2. Melhor desempenho acadêmico 

3. Oportunidade de experienciar e/ou refletir sobre as questões sociais que envolvem 

a sua área de formação 

                                                 
13 O Plano de Desenvolvimento Institucional da UFMG 2013-2017 propõe “priorizar, nas ações da UFMG de fomento 

à extensão, as propostas que estejam integradas ao ensino e à pesquisa, especialmente aquelas que digam respeito à 

flexibilização curricular e que possibilitem ao estudante obter créditos curriculares”. 

 
14 Em relação à primeira oferta desse Edital, além da reunião de acompanhamento realizada durante o desenvolvimento 

das propostas aprovadas (coordenada pela PROEX e PROGRAD), a avaliação será realizada por meio de formulário 

preenchido pelos discentes e orientadores participantes e encaminhamento de relatório final pelo coordenador da 

proposta. A análise desses instrumentos poderá evidenciar as contribuições do edital na indução de ações de extensão 

vinculadas aos cursos de graduação. 

 
15 Foram contempladas propostas das seguintes unidades acadêmicas: Escola de Arquitetura, Faculdade de Ciências 

Econômicas, Faculdade de Direito, Faculdade de Educação, Escola de Engenharia, Faculdade de Farmácia, Faculdade 

de Filosofia e Ciências Humanas, Odontologia e Institutos de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e Geociências. 
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4. Oportunidade de articulação teórico-metodológica entre diferentes áreas do 

conhecimento 

5. Oportunidade de vivenciar a integração ensino, pesquisa e extensão 

6. Oportunidade de troca de experiências e saberes entre a equipe do 

programa/projeto e o público-alvo 

7. Autonomia no desenvolvimento de atividades 

8. Desenvolvimento da capacidade de sistematizar conhecimentos, informações 

9. Aquisição/construção de conhecimentos teórico-metodológicos 

10. Oportunidade de articular a formação acadêmica com a futura prática profissional.  

 

GRÁFICO 1.8 – Contribuições do programa/projeto para a formação 

 do bolsista de extensão – 2015 

 
     Fonte: Arquivos DAEXT 

 

De 82,8% a 96,5% dos bolsistas (soma dos graus 3 e 4) indicam a relevância das diversas 

formas de contribuição que a participação na ação propiciou a sua formação. Em 

particular, destacam-se as oportunidades que tiveram de: refletir sobre a formação 

acadêmica (96,5%), experienciar e/ou refletir sobre as questões sociais que envolvem a 

sua área de formação (95,8%), trocar experiências e saberes com a equipe do 

programa/projeto e o público-alvo (92,5%), desenvolver a capacidade de sistematizar 

conhecimentos (90,7%) e vivenciar a articulação teórico-metodológica entre diferentes 

áreas do conhecimento (90,3%). Esses dados reforçam a importância da extensão 

enquanto dimensão acadêmica para a formação discente e indicam o cumprimento das 

seguintes diretrizes para as ações de extensão: “impacto na formação do estudante”, 
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“impacto e transformação social”, “interação dialógica” e “interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade”.  

O Gráfico 1.9, abaixo, relaciona as fontes de conhecimento disponibilizadas aos bolsistas 

pelas ações das quais participaram, segundo o grau de contribuição para a 

aquisição/construção de conhecimentos teórico-metodológicos, sendo 4 (quatro) o 

indicador de grau máximo de contribuição e 0 (zero) o indicador de nenhuma 

contribuição. 

1. A bibliografia utilizada 

2. O diálogo/atividades desenvolvidas junto ao público-alvo do programa/projeto 

3. O diálogo/atividades desenvolvidas junto ao(s) parceiro(s) do programa/projeto 

4. O diálogo/atividades desenvolvidas junto à equipe executora do programa/projeto 

5. As orientações do orientador do programa/projeto 

6. Disciplina vinculada ao programa/projeto 

7. Pesquisa vinculada ao programa/projeto 

 

GRÁFICO 1.9 – Fontes de conhecimento propiciadas ao bolsista pelo 

programa/projeto – 2015 

 
   Nota: Total de respostas 332. Para melhor visualização dos dados representados nesse gráfico, foram 

excluídas as NR e NR-Válidas, que  totalizaram 30,25% das respostas. 

      Fonte: Arquivos DAEXT 

 

Os bolsistas evidenciam que todas as fontes de conhecimento a eles propiciadas pelos 

programas/projetos contribuíram para a sua formação. Considerando a soma dos 
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percentuais 3 e 4, nota-se que as fontes mais citadas foram o diálogo ou as atividades 

desenvolvidas junto ao público-alvo (64,3%), à equipe executora (64,3%) e aos parceiros 

do programa/projeto (61,2%). Esses dados reforçam o valor atribuído pelos bolsistas à 

troca de saberes junto aos diversos atores da extensão. 

Mesmo sendo a fonte com menor número de avaliações 3 e 4, a “disciplina vinculada ao 

programa/projeto” foi importante para 45,0% dos discentes. Esse dado indica a busca pela 

consolidação da diretriz “indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”, 

articulando essas ações aos Projetos Pedagógicos dos diversos cursos. 

Registra-se a diferença entre os percentuais relativos à soma dos graus 3 e 4 da escala que 

se refere à pesquisa nessa questão (50,6%) e no item 5 da questão apresentada no Gráfico 

1.5, que trata da participação do bolsista nas diversas atividades do programa/projeto 

(68,4%, graus 3 e 4). Nesse sentido, os bolsistas que participaram de pesquisa vinculada 

à ação também valorizaram essa contribuição para a formação no que se refere à 

construção de conhecimentos. 

Apresenta-se, a seguir, as diversas formas de articulação da formação acadêmica com a 

futura prática profissional, segundo os bolsistas. O Gráfico 1.10 exibe o grau de influência 

de cada uma dessas formas, sendo 4 (quatro) o indicador de grau máximo de influência e 

0 (zero) o indicador de nenhuma influência. 

 

1. Contato com profissionais da área 

2. Construção de visão crítica sobre a prática profissional 

3. Ampliação do universo de referência da atuação na área profissional 

4. Contribuição para a definição da área de atuação 

5. Vivência de trabalho multidisciplinar 

6. Experiência de trabalho em equipe 
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GRÁFICO 1.10 – Formas de articulação da formação acadêmica com a futura prática 

profissional – 2015 

 
    Nota: Total de respostas 333. Para melhor visualização dos dados representados nesse gráfico, foram excluídas  

as NR e NR-Válidas, que  totalizaram 30,05% das respostas. 

   Fonte: Arquivos DAEXT 

 

Todos os tipos de articulação da formação acadêmica com a futura prática profissional, 

propiciadas pelo envolvimento na ação de extensão, são reconhecidas como relevantes 

(graus 3 e 4 na escala) por mais da metade dos bolsistas (de 58,9% a 66,8%). Destacam-

se a construção de visão crítica sobre a prática profissional (66,8%), a experiência de 

trabalho em equipe (66,2%) e a vivência de trabalho multidisciplinar (64,8%). 

Novamente, esses dados reforçam o impacto da participação em ações de extensão para 

a formação acadêmica e a futura prática profissional. 

 

1.6 – Formas de acesso e cumprimento do plano de atividades pelos bolsistas 

Os coordenadores dos programas e projetos devem prever e descrever, no formulário do 

Sistema de Informação da Extensão (SIEX), o Plano de Atividades a ser cumprido pelo 

bolsista participante da ação. Nesse sentido, o formulário de avaliação contemplou 

algumas questões relativas a este plano. O Gráfico 1.11, a seguir, apresenta as formas de 

acesso do bolsista ao Plano de Atividades.  
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GRÁFICO 1.11 – Forma de acesso do bolsista ao plano de atividades 

a ser cumprido por ele – 2015 

 
         Fonte: Arquivos DAEXT 

 

Pouco mais da metade dos bolsistas (50,2%) teve acesso ao Plano de Atividades por meio 

do orientador, após a sua inserção na ação como bolsista. Também chama atenção o 

equilíbrio entre os discentes que conheceram esse Plano por meio do edital de seleção 

(24,4%) e aqueles que tiveram a oportunidade de participar de sua elaboração (21,8%).  

Em relação ao cumprimento do Plano de Atividades, 66,8% dos bolsistas conseguiram 

cumpri-lo integralmente, como apresentado no Gráfico 1.12. Por outro lado, 29,4% o 

cumpriram só parcialmente.  

 

GRÁFICO 1.12 – Cumprimento do plano de atividades do bolsista – 2015 

 
             Fonte: Arquivos DAEXT 
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Nos casos em que o Plano de Atividades não foi cumprido integralmente, os bolsistas 

apontaram os aspectos que dificultaram o adequado desenvolvimento das atividades 

(Gráfico 1.13), sendo 4 (quatro) o indicador de grau máximo de influência e 0 (zero) 

indicador de nenhuma influência. 

1. Insuficiência de tempo 

2. Acúmulo de atividades 

3. Limitação da orientação 

4. Limitação do bolsista 

5. Insuficiência de recursos (financeiros, humanos, equipamentos etc.) 

6. Limites apresentados pelo público-alvo do programa/projeto 

7. Limites apresentados pelo(s) parceiro(s) do programa/projeto 

8. Desligamento do programa/projeto 

 

GRÁFICO 1.13 – Fatores que influenciaram o não cumprimento integral do  

Plano de Atividades do bolsista – 2015 

 
      Nota: Total de questionários/respostas: 1 - 110, 2 – 109, 3 – 110, 4 - 110, 5 - 110, 6 - 110 , 7 - 110, 8 - 109. 

      Para melhor visualização dos dados representados nesse gráfico, foram excluídas as NR e NR-Válidas,  

      que  totalizaram cerca de 77% das respostas. 

Fonte: Arquivos DAEXT 

 

A insuficiência de tempo (53,7%), de recursos (40,9%) e o acúmulo de atividades (34,9%) 

foram os aspectos que mais influenciaram o não cumprimento do Plano de Atividades, de 

acordo com os bolsistas respondentes (soma dos graus 3 e 4). Por outro lado, o 

desligamento do bolsista do programa/projeto foi o fator que menos influenciou o não 
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cumprimento do plano (57,8%, grau 0 nenhuma influência). Esse dado condiz com o 

envolvimento prolongado dos discentes na ação, pois, como apresentado no Gráfico 1.2, 

a maioria atuou na ação por mais de 8 (oito) meses. Embora a “limitação da orientação” 

tenha sido citada por pouco mais de 25,0% dos bolsistas (soma dos graus 3 e 4), esse dado 

merece atenção considerando o caráter imprescindível desse apoio para a sua formação. 

 

1.7 – Avaliação dos bolsistas sobre os objetivos alcançados e as contribuições do 

programa/projeto para o público-alvo 

Abordando a avaliação da ação de extensão, questionou-se aos bolsistas se consideravam 

que o programa/projeto do qual participou teria alcançado os objetivos propostos. A 

frequência das respostas a essa pergunta pode ser vista no Gráfico 1.14, a seguir. 

 

GRÁFICO 1.14 – Alcance dos objetivos pelos programas/projetos  

segundo os bolsistas – 2015 

 
       Fonte: Arquivos DAEXT 

 

Para 93,4% dos bolsistas, a ação alcançou parcial ou integralmente os objetivos 

pretendidos. Em relação aos casos em que os objetivos não foram alcançados 

integralmente, os bolsistas indicaram, entre os motivos abaixo, aqueles que mais 

influenciaram para que isso acontecesse (Gráfico 1.15): 

1. Período curto para o desenvolvimento do programa/projeto 

2. Superdimensionamento de atividades para a equipe 

3. Problemas de coordenação 
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4. Falta de planejamento das atividades 

5. Objetivos estabelecidos eram demasiadamente amplos 

6. Problemas na equipe 

7. Falta de recursos (financeiros, humanos, equipamentos, etc.) 

8. Limites apresentados pelo público-alvo do programa/projeto 

9. Limites apresentados pelo(s) parceiro(s) do programa/projeto 

10. Programa/projeto ainda está em desenvolvimento 

 

GRÁFICO 1.15 – Fatores que influenciaram o não alcance integral dos objetivos da ação 

 segundo os bolsistas – 2015 

 
      Nota: Total de questionários/respostas: 34, para todos os dez motivos. 

      Para melhor visualização dos dados representados nesse gráfico, foram excluídas as NR e NR-Válidas,  

  que  totalizaram cerca de 92,9% das respostas. 

  Fonte: Arquivos DAEXT 

 

Como visto, figuram entre os problemas mais recorrentes o período curto para o 

desenvolvimento da ação, o superdimensionamento das atividades para a equipe, os 

problemas de coordenação, a falta de planejamento das atividades e a falta de recursos, 

com cada um deles perfazendo 35,3% das respostas (soma dos graus 3 e 4). Ao contrário 

do ano de 2014, em que os maiores obstáculos eram externos à equipe, esses dados 

indicam que os impedimentos para o alcance integral dos objetivos estão relacionados à 

gestão dos programas/projetos. Alternativamente, os aspectos que menos influenciaram 

o alcance dos objetivos foram: problemas na equipe, limites apresentados pelos parceiros 

ou pelo público-alvo do programa/projeto.  
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Merece destaque o fato de 32,2% dos bolsistas terem mencionado que o programa/projeto 

ainda estava em desenvolvimento. Esse dado está em conformidade com o Gráfico 1.13, 

em que a “insuficiência de tempo” foi o motivo mais citado para justificar o não 

cumprimento do Plano de Atividades (53,7%, soma dos graus 3 e 4). 

Em consonância com a questão a respeito do alcance dos objetivos, a grande maioria dos 

bolsistas afirmou que as ações de extensão trouxeram contribuições ao público-alvo, 

como pode ser visto no Gráfico 1.16, a seguir. 

 

GRÁFICO 1.16 – Opinião dos bolsistas a respeito das contribuições da ação  

para o público-alvo – 2015 

 
        Fonte: Arquivos DAEXT 

 

Mais de 90% dos bolsistas responderam que a ação trouxe contribuições para o público-

alvo. Esses dados fornecem indícios para afirmar que, sob o ponto de vista dos discentes, 

os programas/projetos têm cumprido a diretriz “impacto e transformação social”. Por 

outro lado, causa estranheza o fato de alguns bolsistas declararem não saber sobre as 

contribuições da ação para o público-alvo. Ao cruzar essa resposta com as formas de 

participação dos bolsistas na ação (Gráfico 1.5), constatou-se que, 40,7% daqueles que 

não souberam responder, não participaram ou participaram pouco (graus 0, 1 e 2) do 

desenvolvimento de ações junto ao público-alvo e 37,5% deles não participaram ou 

participaram pouco da avaliação do programa/projeto. 
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1.8 – Objetivos da Extensão Universitária na visão dos bolsistas 

As 468 respostas válidas16 da questão aberta do formulário, que trata dos objetivos da 

extensão na visão dos bolsistas, foram categorizadas. Para isso, utilizou-se a análise de 

conteúdo, pois trata-se de um método que busca o sentido ou os sentidos do documento 

(CAMPOS, 2004), possibilitando a descrição do conteúdo de maneira objetiva e 

sistemática. 

  

Tabela 1.2 – Distribuição das respostas dos bolsistas por categorias de análise -2015 

Categorias de Análise N % 

1. Campo para a prática do/a discente – Integração teoria e prática 161 34,4 

2. Melhorar a formação  132 28,2 

3. Interação Universidade – Sociedade 131 28,0 

4. Beneficiar a comunidade 119 25,4 

5. Transmissão de conhecimento 87 18,6 

6. Troca de saberes e experiências entre Universidade e Sociedade 67 14,3 

7. Unir ensino, pesquisa e extensão 64 13,7 

8. Transformação social 36 7,7 

9. Desenvolver pesquisa 33 7,1 

10. Retorno aos investimentos da sociedade  27 5,8 

11. Interdisciplinaridade/Integração entre áreas do conhecimento 25 5,3 

12. Mudança pessoal 11 2,4 

13. Relação professor-aluno 7 1,5 

14. Outros 29 6,2 

 Fonte: Arquivos DAEXT 

 

Ressalta-se que, por trabalhar com o tema como unidade de análise, uma mesma resposta 

pode ter sido incluída em mais de uma categoria. No entanto, para a exposição de 

exemplos, foram inseridas respostas que fazem parte somente da categoria apresentada. 

A seguir, descreve-se cada uma delas, buscando tornar explícitos os aspectos aos quais se 

referem: 

 

  

                                                 
16 Foram consideradas inválidas as respostas que possuíam somente ponto (.); vírgula (,); hífen (-), além da ocorrência 

de respostas incompletas, repetidas ou sem sentido. Desta forma, do total de 476 respostas, 468 foram consideradas 

para análise. 
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1) Campo para a prática do/a discente – Integração teoria e prática 

 

Esta categoria representa 34,4% (161) do total, sendo a categoria com o maior número de 

respostas. Grande parte dos bolsistas aponta como um dos objetivos da extensão a 

possibilidade de ter um espaço privilegiado para a prática profissional. Esses(as) discentes 

indicam que a participação em ações de extensão contribui para escolhas profissionais, 

pois amplia o contato com o futuro campo de atuação, com outros profissionais e com a 

sociedade de forma mais ampla. Além disso, eles(as) afirmam que tiveram a oportunidade 

de desenvolver a experiência da prática profissional em diálogo com o que aprenderam 

em sala de aula. Nesta categoria, também fica explícita a relação teoria e prática, 

fundamental para a formação, entendida como o exercício que permite questionar a teoria 

através da prática e vice versa. Exemplos: 

A possibilidade de colocar o aluno em contato com profissionais e dialogar o 

que aprende na academia com o mercado de trabalho, pautando minha opinião 

ao projeto que integro. 

 

Para mim a extensão universitária é talvez o primeiro contato profissional que 

um estudante tem. Desse modo, a extensão deve mostrar a esse novo aluno as 

perspectivas da carreira que almeja seguir, bem como capacitá-lo para atuar 

profissionalmente no futuro. 

 

Os objetivos são de unir as experiências acadêmicas com a prática, em campo, 

levando nosso trabalho para a comunidade. 

 

2) Melhorar a formação 

 

A categoria “melhorar a formação” contempla 28,2% (132) das respostas, que evidenciam 

como a extensão universitária pode ampliar as possibilidades de formação acadêmica e 

profissional. Para os(as) bolsistas, a extensão potencializa o desenvolvimento de 

competências, habilidades, atitudes e valores. Em particular, esses(as) discentes destacam 

a possibilidade de desenvolver habilidades e conhecimentos, tais como a possibilidade de 

fazer trabalhos em grupos; de aprofundamento teórico-prático; de ter experiências 

diferenciadas, de desenvolver a relação interpessoal, o pensamento crítico e a autonomia. 

Ressalta-se que a perspectiva de melhorar a formação também apresenta consonância 

com a diretriz extensionista relativa ao “impacto na formação discente”, oportunizando 

vivências, experiências e realidades diferentes daquelas encontradas nas salas de aula. 

Exemplos: 

Aumentar e complementar o ensino do curso, para formar profissionais mais 

capacitados. 
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Os objetivos são proporcionar atividades que complementem a formação dos 

alunos de graduação e os orientem em relação às suas opções quando ele se 

formar. 

 

Ampliar os conhecimentos do aluno em áreas fora da grade da graduação. 

 

3) Interação Universidade – Sociedade 

 

A terceira categoria mais frequente (28%, 131) reúne aquelas respostas em que os(as) 

bolsistas reconhecem a extensão como a responsável por promover a interação e/ou 

integração entre a universidade e os diversos setores da sociedade. “Contato”, “ponte”, 

“aproximação”, “relação” e “diminuir a distância” foram termos usualmente empregados 

pelo(as) bolsistas nas respostas agrupadas nesta categoria. Exemplos: 

 
A Extensão Universitária deve contribuir para o aumento da presença da 

Universidade na vida das pessoas e aproximar a população em geral da 

produção acadêmica, diminuindo a lacuna existente entre o meio acadêmico e 

a comunidade, como se fossem duas coisas impossíveis de serem articuladas. 

 

Permitir ao aluno um maior contato com a comunidade externa à Universidade. 

 

Estreitar relações entre a Universidade por meios de projetos e Programas que 

são elaborados e executados pela comunidade interna, para proporcionar 

oportunidades de inserção da comunidade externa com a UFMG. 

 

4) Beneficiar a comunidade 

 

Esta categoria agrupa 25,4% (119) das respostas que atribuem à extensão o objetivo de 

beneficiar a comunidade. Dentre esses benefícios, os(as) discentes destacam as melhorias 

na qualidade de vida da população, como a promoção da saúde, do lazer e da educação, 

proporcionada pelos serviços prestados à comunidade no contexto das ações de extensão. 

Exemplos: 

Ultrapassar os limites da universidade para uma formação de conhecimento 

que beneficie as comunidades para as quais o projeto se direciona. 

 

Promover projetos que conciliem o conhecimento científico com benefícios 

para comunidade. 

 

Usar os conhecimentos adquiridos na universidade em benefício da população. 

 

5) Transmissão de conhecimento 

 

Esta categoria contempla a visão de que um dos objetivos da extensão seria transmitir 

conhecimentos em uma via unidirecional, da Universidade para a sociedade. Presente em 

18,6% (87) das respostas, essa ideia foi identificada a partir de verbos como “transmitir”, 
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“levar”, “fornecer”, “transferir”, “disponibilizar”, “exportar”, “estender” associados aos 

conhecimentos aos quais os(as) discentes se referiram. Destaca-se que essa perspectiva 

afasta-se da diretriz “interação dialógica”, que indica que as relações entre a universidade 

e outros setores da sociedade estejam pautadas pelo diálogo e pela troca de saberes. 

Exemplos: 

Transmitir o conhecimento adquirido em ambiente acadêmico para a 

comunidade/sociedade. 

 

A extensão universitária é uma ação da universidade com a comunidade com 

o objetivo de disseminar os conhecimentos adquiridos para o público externo. 

 

Como o próprio nome sugere, a Extensão universitária busca levar as práticas, 

conhecimentos e reflexões daqueles pertencentes ao meio acadêmico à 

comunidade externa. 

 

6) Troca de saberes e experiências entre Universidade e Sociedade 

 
Diferentemente da categoria anterior, 14,3% (67) das respostas dos(as) bolsistas indicam que um 

dos objetivos da extensão é promover a troca de saberes e experiências entre Universidade e 

Sociedade. Nesse caso, ambas as instituições são entendidas como protagonistas dessa relação, 

especialmente no que diz respeito à construção coletiva de conhecimentos visando transformação 

social. Os exemplos listados abaixo também ilustram a relação dessa perspectiva com a diretriz 

“interação dialógica”, segundo a qual um dos objetivos das ações de extensão é justamente 

“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. Esse objetivo pressupõe uma ação de mão dupla: da 

Universidade para a Sociedade e da Sociedade para a Universidade” (FORPROEX, 2012). 

Exemplos: 

A extensão universitária deve buscar congregar os saberes desenvolvidos na 

academia sem, no entanto, achar que é detentora de todo o saber. Não se deve 

deixar impregnar pela ideia de que a extensão é meramente uma ação de 

caridade para ajudar pessoas que assumem um papel passivo nessa relação. A 

construção e mudança da realidade parte do pressuposto de atuação conjunta 

entre extensionista e atendido, buscando dar a este último a autonomia que lhe 

é necessária. 

 

A extensão universitária é importante tripé da universidade, pois traz os 

conhecimentos e saberes da Universidade para o povo, ao mesmo tempo em 

que traz o viés popular para dentro da universidade. É a extensão que promove 

de maneira mais efetiva o vínculo entre sociedade e universidade, colocando 

esta a serviço do povo, para e com o povo. 

 

Possibilitar um diálogo e contribuição entre a universidade e as comunidades 

e populações a sua volta, como ferramenta para universalização e troca de 

conhecimentos transformadores e influenciadores para melhoria da qualidade 

de vida de pessoas e consolidação de um conhecimento mais útil e prático 

dentro das universidades, de forma a atender as demandas científicas e sociais. 
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7) Unir ensino, pesquisa e extensão 

 

Nesta categoria, os(as) bolsistas reconhecem que a extensão é capaz de unir o ensino e a 

pesquisa à própria extensão (13,7%, 64). Constatou-se que algumas respostas sugerem a 

articulação da extensão ora somente com o ensino, ora somente com a pesquisa, ainda 

que seja mais comum o destaque às relações estabelecidas entre essas três dimensões 

acadêmicas. Esse conjunto de respostas também é coerente com a diretriz que valoriza a 

“indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”, reconhecendo que as ações 

extensionistas são mais efetivas se estiverem associadas ao processo de formação de 

pessoas (ensino) e de produção de conhecimento (pesquisa) (FORPROEX, 2012). 

Exemplos: 

Proporcionar ao aluno contato com a pesquisa, articulada ao ensino. 

 

Proporcionar aos estudantes a vivência da integração ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

Vincular o ensino, estimular a pesquisa e extensão 

 

8) Transformação social 

 

Esta categoria refere-se às respostas que destacam a extensão como capaz de transformar 

a sociedade, perfazendo 7,7% (36). Em geral, ela aparece associada à categoria “troca de 

saberes e experiências entre universidade e sociedade”, ressaltando a atuação junto à 

comunidade na promoção da cidadania, igualdade de direitos, inclusão social, autonomia, 

empoderamento desses sujeitos etc. Ressalta-se que essas respostas também fornecem 

indícios sobre o alcance da diretriz “impacto e transformação social” pelos 

programas/projetos. Exemplos: 

Intervir numa determinada realidade social, a fim de melhorá-la e não apenas 

limitando-se à formação dos alunos. 

 

Contribuir com nossos conhecimentos técnicos para empoderamento das 

comunidades. 

 

Contribuir para transformação dos contextos de desigualdades, explorações e 

opressões. 

 

Construir juntamente ao povo novos saberes com potenciais reais de impactar 

na realidade. O encontro da Universidade com as comunidades deve favorecer 

a compreensão crítica de quais questões precisam ser discutidas, trabalhadas e 

convertidas em ações e serviços comprometidos com as demandas reais. 
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9) Desenvolver pesquisas 

 

Por meio desta categoria, constatou-se que 7,1% (33) das respostas contemplam menções 

à atividade de pesquisa que acontece de forma dissociada da extensão o que, por sua vez, 

demanda uma análise mais aprofundada para esclarecer de que maneira tem ocorrido o 

envolvimento dos(as) bolsistas de extensão nesse tipo de atividade. Exemplos: 

Promover o contato com atividades de pesquisa. 

 

Permitir uma ampliação da pesquisa e produção de material que não poderiam 

ser feitos apenas com as matérias ofertadas pelos cursos. 

 

Apoiar as pesquisas no âmbito acadêmico. 

 

10) Retorno aos investimentos da sociedade  

 

Esta categoria reúne falas (5,8%, 27) que enfatizam a extensão como um espaço propício 

para “prestar contas”, “dar retorno”, “devolver” os investimentos sociais, com destaque 

para a menção aos “impostos”. Assim, os(as) bolsistas apontam que é necessário tornar 

disponível para a comunidade aquilo que é produzido na universidade (e.g. 

conhecimentos, serviços). Verifica-se que algumas respostas relacionam-se à categoria 

“beneficiar a comunidade”, com ênfase na prestação de serviços, ao passo que outras se 

articulam à categoria “transformação social”. Exemplos: 

Retornar à comunidade em forma de serviços o investimento compulsório de 

cada contribuinte. 

 

O objetivo principal da extensão universitária é dar retorno aos esforços feitos 

no ambiente acadêmico em direção à sociedade. A extensão universitária deve 

ter como norte os objetivos político-sociais da produção de conhecimento. 

 

A Extensão universitária surge como uma possibilidade da comunidade 

acadêmica devolver à comunidade em geral o investimento que essa faz à 

primeira. Essa devolução é feita na prestação de serviços que são 

desenvolvidos em articulação à pesquisa, ensino e prática. 

 

11) Interdisciplinaridade/Integração entre áreas do conhecimento 

 

Nesta categoria, que reúne 5,3% (25) das respostas, evidencia-se que a extensão é capaz 

de promover a interdisciplinaridade e a integração entre áreas do conhecimento, processo 

complexo e em constante construção nos cursos de graduação. Em acordo com a diretriz 

“interdisciplinaridade e interprofissionalidade”, esse processo é construído “na interação 

e inter-relação de organizações, profissionais e pessoas” (FORPROEX, 2012), como 

ilustram as falas dos(as) bolsistas: 
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A extensão universitária tem por objetivo estabelecer a integração entre alunos 

de diferentes cursos, promovendo interdisciplinaridade e os projetos de 

extensão. 

 

Ensino, pesquisa e extensão envolvendo não só os estudantes dentro do 

ambiente acadêmico, mas também a comunidade e profissionais de diversas 

áreas. 

 

12) Mudança pessoal 

 

A categoria “mudança pessoal” (2,4%, 11) indica que, frequentemente, a extensão 

extrapola a dimensão acadêmica/profissional e repercute na vida pessoal dos(as) 

bolsistas. Exemplos: 

Crescimento pessoal e acadêmico para os estudantes envolvidos em projetos 

de extensão. 

 

É nela que enfrentamos e desconstruímos alguns preconceitos e visões que 

tínhamos sobre determinado tema ou público-alvo. Sua importância está na 

possibilidade de ser afetado/a pela relação com a população em que estamos 

inseridos no projeto. 

 

O aluno, como veículo principal, forma seu pensamento crítico, além do 

enriquecimento pessoal e sobretudo profissional do mesmo. 

 

Fazer o aluno ampliar sua visão profissional e pessoal. É um crescimento para 

cada indivíduo fazer uma Extensão, pois é aberto um leque de oportunidades 

de aprendizagem em todos os sentidos, o tornando um aluno e um profissional 

mais experiente, e com uma bagagem que será carregada durante a vida. 

 

13) Relação professor-aluno 

 

Embora em menor número, reunindo 1,5% (7) das respostas, criou-se esta categoria para 

representar a ênfase que os(as) bolsistas atribuíram à interação e à troca de saberes com 

os professores. Exemplos: 

A extensão universitária também colabora grandemente na interação entre 

alunos e professores, o que resulta na complementação das atividades 

curriculares convencionais. 

 

A extensão serve tanto para o bolsista ter oportunidade de trabalhar e explorar 

a área de atuação tendo contato com excelentes professores, quanto para o 

público leigo ter acesso aos conhecimentos produzidos em universidades. 

 

A extensão universitária é importante para promover ações que beneficiem a 

comunidade externa, que ajudem na interação entre alunos e professores e 

complementem o conhecimento nas atividades acadêmicas curriculares 

convencionais. 

14) Outros 
 

Essa categoria reuniu 6,2% (29) das respostas que não puderam ser alocadas nas demais 

categorias ou cuja frequência não tenha justificado a criação de novas categorias.  
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1.9 – Observações, críticas e sugestões dos bolsistas sobre o programa/projeto 

e sobre a Extensão na UFMG  

Ao serem questionados se gostariam de fazer alguma observação e/ou sugestão a respeito 

do programa/projeto ou sobre a Extensão Universitária na UFMG, 260 bolsistas 

responderam, sendo que 97 disseram “não”, o que resulta no total de 163 respostas 

válidas. Alguns desses bolsistas incluíram mais de uma observação/sugestão. Esse 

conjunto de respostas foi sistematizado em três grupos: i) comentários positivos, ii) 

sugestões/demandas, iii) comentários negativos. A seguir, listamos os mais recorrentes, 

em ordem decrescente do número de citações:  

1) Comentários positivos 

-Sobre o programa/projeto: 

 Contribuições para a comunidade atendida; 

 Gratidão pela oportunidade de participar do programa/projeto; 

 Elogios à equipe; 

 Elogios à coordenação do programa/projeto; 

 Elogios às parcerias estabelecidas; 

 Aproximação entre universidade e comunidade; 

 Avaliação positiva sobre o crescimento do programa/projeto; 

 Disposição para continuar colaborando com o programa/projeto, mesmo depois 

do fim da bolsa. 

-Contribuições para a formação: 

 Importância para a formação acadêmica e profissional; 

 Importância para a formação pessoal; 

 Influência positiva do programa/projeto nas escolhas profissionais; 

 Troca de saberes com as comunidades; 

 Experiências multidisciplinares/multiprofissionais; 

 Oportunidade de vivenciar a integração entre ensino, pesquisa e extensão. 

-Sobre a PROEX ou sobre a Extensão de forma geral: 

 Relevância da extensão universitária; 

 Importância da bolsa para o aluno; 

 Elogios ao trabalho da PROEX e agradecimentos pelo apoio; 

 Reconhecimento da ampliação da vigência da bolsa, de 10 para 12 meses; 
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 Comentários sobre o crescimento da extensão na universidade. 

 

2) Sugestões/Demandas 

-Sobre as Bolsas de extensão e auxílios financeiros: 

 Aumento da quantidade de bolsas; 

 Aumento do valor das bolsas; 

 Auxílio transporte para a locomoção até o local onde a ação é desenvolvida; 

  Sugestões sobre o processo seletivo ou sobre a renovação das bolsas.  

-Demanda por mais recursos financeiros, técnicos, estruturais, humanos e apoio logístico. 

-Sobre o programa/projeto: 

 Sugestões específicas para a coordenação do programa/projeto, relativas a: 

orientação e relação com o bolsista; organização, planejamento e 

desenvolvimento das atividades; melhor articulação entre a equipe e a 

coordenação; ampliação das parcerias; ampliação do acesso ao programa/projeto; 

possibilidade de fazer pesquisa articulada ao programa/projeto; integração de 

diferentes profissionais no âmbito do programa/projeto. 

 Necessidade de maior divulgação do programa/projeto; 

 Ampliação do programa/projeto; 

 Ampliação do diálogo com outros setores da sociedade; 

 Ampliação do número de vagas para alunos voluntários; 

 Oferta de oportunidades para ex-alunos e estudantes da pós-graduação. 

-Sobre a PROEX ou sobre a Extensão de forma geral: 

 Continuidade do apoio da PROEX ao desenvolvimento do programa/projeto; 

 Maior valorização e incentivo à extensão no âmbito da universidade; 

 Ampliação da quantidade de projetos de extensão; 

 Demanda da continuidade das ações do programa/projeto; 

 Maior articulação entre as ações de diferentes unidades; 

 Valorização do trabalho do coordenador da ação; 

 Maior divulgação da extensão nos períodos iniciais dos cursos; 

 Acompanhamento mais próximo e sistemático das ações por parte da PROEX; 

 Retorno por parte da PROEX sobre as avaliações da Semana do Conhecimento; 

 Solicitação online de certificados; 
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 Flexibilização da captação de recursos para fomentar ações não contempladas 

com recurso para custeio nos Editais da PROEX; 

 Elaboração de um sistema online que possibilitasse a troca de experiências entre 

os programas/projetos. 

 

3) Comentários negativos  

-Críticas à coordenação do programa/projeto em relação a(ao): 

 Gestão da ação de extensão; 

 Falta de diálogo com o coordenador/orientador; 

 Falta de formação/treinamento para a participação na ação; 

 Pouca interação entre os bolsistas participantes da ação; 

 Sobrecarga de trabalho; 

 Participação na ação mais voltada para a pesquisa do que para a extensão; 

 Desenvolvimento do programa/projeto. 

-Críticas ao valor da bolsa. 

-Críticas à falta de apoio financeiro (alimentação e transporte) para os bolsistas que atuam 

em programas/projetos fora do campus. 

-Reclamações relativas a PROEX: 

 Formato da Semana do Conhecimento da UFMG 

 Formato dos Editais de Fomento 
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APRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS ORIENTADORES 

No ano de 2015, o formulário de avaliação de programas/projetos foi respondido por 186 

professores orientadores de 603 bolsistas participantes de 166 ações de extensão, 

representando 45,96% dos 1312 bolsistas que tiveram bolsa neste ano. Em relação ao ano 

anterior, nota-se uma diminuição de 35,14% no índice de preenchimento deste formulário 

o que, em parte, justifica-se pelos problemas apresentados na introdução deste relatório.  

Por meio do referido Sistema, o formulário foi disponibilizado online e os dados 

transferidos para planilhas do Excel, onde foram tabulados e os gráficos e tabelas gerados. 

O instrumento utilizado para a consulta (APÊNDICE 02) foi composto por seis questões, 

abrangendo a identificação da ação, do coordenador, do orientador, do bolsista e de seu 

curso de graduação; a avaliação da participação do bolsista, incluindo o(s) tipo(s) e as 

contribuições para a sua formação; o acesso ao plano de trabalho pelo bolsista, a avaliação 

de seu cumprimento e os motivos para o não cumprimento integral desse plano; as 

observações dos orientadores sobre a participação e/ou orientação do bolsista. A questão 

aberta deste questionário (09)17 foi categorizada, possibilitando a síntese das respostas 

dos professores orientadores. Esses aspectos serão descritos nas seções subsequentes e, 

ao final, serão apresentadas algumas considerações sobre o conjunto dos dados. 

  

                                                 
17  Questão aberta: 09) Você gostaria de fazer alguma observação sobre a participação e/ou orientação do bolsista? 
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2. - ANÁLISE DOS DADOS ORIENTADORES 

2.1 – Distribuição dos bolsistas de extensão por curso, unidade da ação e unidade do 

orientador 

Os bolsistas de extensão orientados pelos professores respondentes se distribuem em 

diversos cursos de graduação, como apresenta a Tabela 2.1, abaixo. 

 

Tabela 2.1 – Distribuição dos bolsistas de extensão avaliados por orientadores 

de acordo com o curso de origem – 2015 

CURSO N % 

1. Música 52 8,6 

2. Ciências Biológicas 33 5,5 

3. Letras 31 5,1 

4. Comunicação Social18 28 4,6 

5. Direito 28 4,6 

6. Medicina 28 4,6 

7. Odontologia 27 4,5 

8. Enfermagem 24 4,0 

9. Geografia 23 3,8 

10. Educação Física 19 3,2 

11. Museologia19 18 3,0 

12. Terapia Ocupacional 17 2,8 

13. Arquitetura e Urbanismo 16 2,7 

14. Nutrição 15 2,5 

15. Matemática 13 2,2 

16. Pedagogia 13 2,2 

17. Psicologia 13 2,2 

18. Teatro 13 2,2 

19. Engenharia Civil 12 2,0 

20. Antropologia 11 1,8 

21. Ciências Socioambientais 11 1,8 

22. Fonoaudiologia 11 1,8 

23. Artes Visuais 10 1,7 

24. História 9 1,5 

25. Ciências Sociais 8 1,3 

                                                 
18 A partir do primeiro semestre de 2016, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas, antes habilitações 

dentro do curso de Comunicação Social, passaram a ser cursos autônomos em acordo com a decisão do Conselho 

Nacional de Educação. Contudo, à época do preenchimento dos formulários, essa reestruturação não estava vigente. 

 
19 Destacam-se em cinza os cursos mais recentes, implantados por meio do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), nos anos de 2008, 2009 e 2010. Essa proposta pode 

ser consultada em: https://www.ufmg.br/reuni/wp-content/uploads/2007/11/reuni-proposta-da-ufmg.pdf. Acesso em 

03 de março de 2017. 
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26. Física 7 1,2 

27. Cinema de Animação e Artes Digitais 6 1,0 

28. Engenharia de Controle e Automação 6 1,0 

29. Farmácia 6 1,0 

30. Fisioterapia 6 1,0 

31. Turismo 6 1,0 

32. Agronomia 5 0,8 

33. Biblioteconomia 5 0,8 

34. Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis 5 0,8 

35. Dança 5 0,8 

36. Engenharia de Alimentos 5 0,8 

37. Engenharia Mecânica 5 0,8 

38. Zootecnia 5 0,8 

39. Design 4 0,7 

40. Design de Moda 4 0,7 

41. Engenharia Elétrica 4 0,7 

42. Engenharia Florestal 4 0,7 

43. Medicina Veterinária 4 0,7 

44. Arquivologia 3 0,5 

45. Gestão Pública 3 0,5 

46. Ciências Econômicas 2 0,3 

47. Engenharia Ambiental 2 0,3 

48. Engenharia de Sistemas 2 0,3 

49. Administração 1 0,2 

50. Ciências Contábeis 1 0,2 

51. Ciências do Estado 1 0,2 

52. Engenharia Agrícola e Ambiental 1 0,2 

53. Engenharia Aeroespacial 1 0,2 

54. Engenharia de Minas 1 0,2 

55. Engenharia Química 1 0,2 

56. Gestão de Serviços de Saúde 1 0,2 

57. Química 1 0,2 

NR 7 1,2 

TOTAL 603 100,0 

       Fonte: Arquivos DAEXT 
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Os bolsistas se distribuem em 57 cursos20, 75% do total de 76 cursos de graduação 

oferecidos pela UFMG, abrangendo as oito áreas do conhecimento21. Destas, apenas as 

áreas das Ciências Biológicas e Linguística, Letras e Artes tiveram orientadores 

respondentes de todos os seus cursos. Em relação aos cursos que tiveram maior número 

de bolsistas avaliados pelos orientadores, além da Música (8,6%), destacam-se aqueles 

que oferecem a modalidade licenciatura (Ciências Biológicas, Letras, Geografia, 

Educação Física), assim como dois cursos das Ciências Sociais Aplicadas (Comunicação 

Social e Direito) e três da área de Saúde (Medicina, Odontologia, Enfermagem)22. 

Mais da metade dos dez cursos das áreas das Ciências Exatas e da Terra não tiveram 

orientadores respondentes e, nas Ciências Humanas, um terço dos nove cursos não consta 

como curso de origem dos bolsistas. Já as Ciências da Saúde, Sociais Aplicadas e 

Engenharias não registraram informações de dois cursos, cada, e as Ciências Agrárias 

apenas de um de seus cursos. 

Embora a distribuição dos bolsistas de extensão avaliados pelos orientadores, de acordo 

com os cursos de origem, se assemelhe ao perfil apresentado no ano anterior, o 

quantitativo apresentado na Tabela 2.1 deve ser analisado com cautela. Isso porque a 

expressiva diminuição do preenchimento dos formulários de avaliação impactou 

substancialmente nessas informações. Exemplificando, em 2014, obtivemos 81 respostas 

dos orientadores de bolsistas do curso de Música. Em 2015, nota-se a redução deste 

número para 52 respostas. De forma semelhante, observa-se um aumento dos cursos que 

não retornaram informações, de 11 cursos em 2014 para 18 em 2015. 

No que diz respeito à distribuição dos bolsistas por unidade da ação, verifica-se no 

Gráfico 2.1 que o Museu de História Natural e Jardim Botânico reuniu o maior número 

de discentes participantes de ações de extensão cujos orientadores responderam o 

                                                 
20 A consulta realizada no ano de 2015 não retornou informações dos seguintes cursos: Aquacultura, Engenharia de 

Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Ciências da Computação, Ciências Atuariais, 

Estatística, Geologia, Matemática Computacional, Química Tecnológica, Sistemas de Informação, Filosofia, 

Licenciatura em Educação do Campo, Formação Intercultural de Educadores Indígenas, Biomedicina, Curso Superior 

de Tecnologia em Radiologia, Controladoria e Finanças, Relações Econômicas Internacionais. 

 
21 Áreas do conhecimento: Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências Exatas e da Terra, Ciências 

Humanas, Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Artes. 

 
22 Embora exista uma maior concentração de bolsistas no curso de Música, ressalta-se que as bolsas concedidas aos 

programas/projetos observam os critérios de julgamento do Edital PBEXT, estabelecidos pela Câmara de Extensão, e 

não o curso ou a unidade de origem da referida proposta. Tradicionalmente, as áreas de Educação e Saúde respondem 

pelo maior número de submissões de propostas a esse edital. Ressalta-se também que os dados apresentados na Tabela 

2.1 retratam o perfil das respostas ao formulário de avaliação, em 2015, e não a exata distribuição dos bolsistas de 

extensão pelos cursos de graduação.   
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formulário em 2015 (8,1%). As Escolas de Enfermagem, Engenharia e Música também 

notabilizam-se, com cada uma delas perfazendo 6,3% do total de bolsistas. Em relação 

ao ano de 2014, nota-se uma considerável redução do percentual de bolsistas respondentes 

em algumas unidades, com destaque para o Centro Pedagógico e o Instituto de Ciências 

Biológicas de 8,2% e 6,3% para 2,8% e 4,8%, respectivamente. Registra-se que esta 

mudança de perfil deve-se principalmente à redução da taxa de preenchimento dos 

formulários e não à redução do número de bolsas destinadas aos programas/projetos 

dessas unidades. 

Em relação à distribuição dos bolsistas por unidade do orientador23 (Gráfico 2.2), 

observa-se que a Escola de Belas Artes (9,6%) e o Instituto de Geociências (9,5%) se 

sobressaem entre as demais unidades. Entre aquelas que reúnem o maior número de 

orientadores dos bolsistas participantes das ações de extensão, que responderam o 

formulário de avaliação, também destacam-se a Escola de Enfermagem (7,8%), a Escola 

de Música (7,3%) e a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (7,0%).  

                                                 
23 Como pode ser constatado pela análise dos Gráficos 2.1 e 2.2, em muitos casos, a unidade da ação em que o bolsista 

atua não coincide com a unidade de origem do seu professor orientador. 
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GRÁFICO 2.1 – Distribuição dos bolsistas de extensão avaliados por orientadores de acordo com a unidade da ação - 201524 

 
       Fonte: Arquivos DAEXT. 

 

                                                 
24 Os dados apresentados no Gráfico 2.1 correspondem ao perfil das respostas ao formulário de avaliação, em 2015, e não a exata distribuição dos bolsistas por unidade da ação. 
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GRÁFICO 2.2 – Distribuição dos bolsistas de extensão avaliados por orientadores de acordo com a unidade do orientador - 201525 

 
     Fonte: Arquivos DAEXT

                                                 
25 Os dados apresentados no Gráfico 2.2 correspondem ao perfil das respostas ao formulário de avaliação, em 2015, e não a exata distribuição dos bolsistas por unidade do orientador. 
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2.2 – Formas de participação dos bolsistas nas ações de extensão, segundo os seus 

orientadores 

As formas de participação dos bolsistas nas ações de extensão, informadas pelos 

orientadores, são apresentadas no Gráfico 2.326, abaixo. 

 

GRÁFICO 2.3 – Formas de participação dos bolsistas nas ações de extensão - 2015 

 
 Fonte: Arquivos DAEXT. 

 

Como visto, os bolsistas participaram, sobretudo, das atividades junto ao público-alvo 

(90,0%) e da elaboração de produtos acadêmicos (71,5%). Esses dados indicam que 

estes discentes tiveram a oportunidade de vivenciar a relação teoria-prática no contato 

direto com o público-alvo das ações de extensão. Nota-se também a expressiva 

participação dos bolsistas no desenvolvimento de pesquisa (50,6%). Em conjunto com 

a elaboração de produtos acadêmicos, esse aspecto fornece indícios do cumprimento da 

diretriz indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, reiterando a natureza 

acadêmica dessas ações. 

De acordo com os professores orientadores, 46,6% dos bolsistas apoiaram a 

coordenação e 41,5% participaram da avaliação do programa/projeto. Considera-se que 

o envolvimento com a coordenação da ação é uma oportunidade para que os estudantes 

participem da construção coletiva das atividades e vivenciem os desafios e 

possibilidades da gestão de programas e projetos. Em relação a avaliação, é fundamental 

                                                 
26 Os dados do Gráfico 2.3 não totalizam 100% porque o professor orientador tinha a possibilidade de 

assinalar mais de uma alternativa. 
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que os estudantes se engajem nesse processo durante todo o desenvolvimento da ação e 

não só ao final de sua participação. Assim, recomenda-se que os bolsistas sejam 

avaliados pela equipe e pelo público alvo e que sejam capazes de refletir sobre esta 

prática, contribuindo para um acompanhamento mais crítico e sistemático da ação de 

extensão. 

A atuação na gestão administrativa do programa/projeto, assim como a participação na 

concepção e elaboração da proposta foram as atividades menos citadas pelos 

orientadores, perfazendo 28,9% e 25,7%, respectivamente. No que diz respeito à gestão 

administrativa, esse dado evidencia a clareza dos docentes em relação ao papel dos 

bolsistas, pois a principal atuação destes deve focar as atividades acadêmicas do 

programa ou projeto, ainda que possam, eventualmente, auxiliar com essas demandas 

administrativas. Por sua vez, o pouco envolvimento com a concepção das ações 

justifica-se, em parte, pelo fato de os bolsistas serem selecionados e envolvidos nas 

ações depois de sua elaboração e aprovação. De forma semelhante ao exposto sobre a 

avaliação do programa/projeto, a ampliação da participação nos momentos de 

concepção da ação ainda se apresenta como um desafio e pode, inclusive, integrar o 

plano de atividades dos bolsistas. 

2.3 – Contribuições da participação dos bolsistas nas ações de extensão para a 

formação deles, segundo os seus orientadores 

Em adição às formas de participação dos bolsistas na ação de extensão, já apresentadas, 

outro aspecto refere-se às contribuições do programa/projeto para a formação desses 

discentes. O Gráfico 2.427 apresenta a distribuição das respostas dos orientadores a essa 

questão, que compreende as seguintes possibilidades:  

1. Oportunidade de vivenciar a integração ensino, pesquisa e extensão 

2. Oportunidade de experienciar e/ou refletir sobre as questões sociais que envolvem 

a sua área de formação  

3. Oportunidade de troca de experiências e saberes entre a equipe do 

programa/projeto e o público-alvo 

4. Oportunidade de refletir sobre a sua formação acadêmica 

5. Desenvolvimento da capacidade de sistematizar conhecimentos, informações 

                                                 
27 Os dados do Gráfico 2.4 não totalizam 100% porque o orientador tinha a possibilidade de assinalar mais de uma 

alternativa. 
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6. Autonomia no desenvolvimento de atividades 

7. Oportunidade de articulação teórico-metodológica entre diferentes áreas de 

conhecimento 

8. Oportunidade de articular a formação acadêmica com a futura prática profissional 

9. Aquisição/construção de conhecimentos teórico-metodológicos 

10. Oportunidade de ser autor ou coautor de produto acadêmico 

11. Reconhecimento curricular da participação no programa/projeto 

12. Melhor desempenho acadêmico 

 

GRÁFICO 2.4 – Contribuições do programa/projeto para a formação 

do bolsista de extensão – 2015 

 
   Fonte: Arquivos DAEXT. 

 

Observa-se, no Gráfico 2.4, que os professores orientadores reconhecem todos os tipos 

de contribuição do programa/projeto para a formação do bolsista. Dentre estes, 

destacam-se as oportunidades que tiveram de: vivenciar a integração ensino, pesquisa e 

extensão (89,4%), experienciar e/ou refletir sobre as questões sociais que envolvem a 

sua área de formação (86,9%), trocar experiências e saberes entre a equipe do 

programa/projeto e o público-alvo (86,4%) e refletir sobre a sua formação acadêmica 

(86,2%). Além do impacto na formação do estudante, esses dados indicam o 

reconhecimento, pelos docentes, das seguintes diretrizes para as ações de extensão: 

indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão; interação dialógica; impacto e 

transformação social.  

Considera-se que a frequência relativa da oportunidade de ser autor ou coautor de 

produto acadêmico (67,3%) está abaixo do esperado, pois existe a obrigatoriedade de os 
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alunos bolsistas apresentarem trabalhos no Encontro de Extensão, durante o evento 

Semana do Conhecimento da UFMG. Além disso, como visto no Gráfico 2.3, a segunda 

forma de participação na ação mais citada pelos orientadores foi a elaboração de 

produtos acadêmicos, perfazendo 71,5%. 

Tendo em vista que a validação da participação dos bolsistas no programa/projeto para 

fins de creditação curricular está prevista no Plano Nacional de Educação28
 e no Plano 

de Desenvolvimento Institucional da UFMG29, o fato de 61,9% dos orientadores ter 

registrado essa contribuição aponta a necessidade de ampliar o debate sobre o 

reconhecimento da creditação curricular como uma contribuição importante para a 

formação do bolsista. 

2.4 – Formas de acesso e cumprimento do plano de atividades dos bolsistas, segundo 

os seus orientadores 

Considerando a necessidade do planejamento da participação do bolsista no 

programa/projeto, a partir da perspectiva da extensão como espaço de formação 

acadêmica, o formulário contemplou algumas questões sobre o Plano de Atividades. O 

Gráfico 2.5, a seguir, apresenta a forma de acesso dos bolsistas a este Plano, segundo os 

seus orientadores.  

GRÁFICO 2.5 – Formas de acesso do bolsista ao plano de atividades 
a ser cumprido por ele – 2015 

 
           Fonte: Arquivos DAEXT. 

                                                 
28 O Plano Nacional de Educação 2014-2024 (Lei Federal nº 13.005) em sua Meta 12 para a Educação Superior, 

propõe na Estratégia 12.7 “assegurar, no mínimo, dez por cento do total de créditos curriculares exigidos para a 

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

grande pertinência social”. 

 
29 O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFMG 2013-2017 propõe “priorizar, nas ações da UFMG de 

fomento à extensão, as propostas que estejam integradas ao ensino e à pesquisa, especialmente aquelas que digam 

respeito à flexibilização curricular e que possibilitem ao estudante obter créditos curriculares”. 
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A maioria dos orientadores (42,1%) informou que compartilhou o Plano de Atividades 

com os bolsistas, após a inserção destes na ação. Chama a atenção o expressivo número 

de discentes que participou da elaboração deste Plano (29,5%). Por sua vez, 28,2% dos 

orientadores relataram que os bolsistas conheceram o Plano por meio do Edital de 

seleção, ou seja, antes do seu envolvimento com a ação. Dessa maneira, os discentes 

tiveram a oportunidade de saber como seria a sua participação e o que seria esperado 

deles, aspectos que podem ter contribuído para a decisão de concorrer à vaga. 

Em relação ao cumprimento do Plano de Atividades, o Gráfico 2.6 evidencia as 

respostas dos professores orientadores: 

GRÁFICO 2.6 – Cumprimento do Plano de Atividades do bolsista – 2015 

 
             Fonte: Arquivos DAEXT. 

 

Verifica-se que 83,6% dos orientadores responderam que os bolsistas cumpriram o 

Plano de Atividades integralmente. Por sua vez, 15,4% informaram que o cumpriram 

apenas parcialmente.  

Nos casos em que este Plano não foi cumprido integralmente, os professores apontaram 

os fatores que dificultaram o adequado desenvolvimento das atividades, apresentados 

no Gráfico 2.7, abaixo. 
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GRÁFICO 2.7 – Fatores que influenciaram o não cumprimento integral do Plano de 

Atividades do bolsista – 2015 

 
   Nota: Total de respondentes: 98. Total respostas: 167. 

   Fonte: Arquivos DAEXT. 

 

De acordo com os professores orientadores, o desligamento do bolsista do 

programa/projeto foi o fator que mais influenciou o não cumprimento do Plano de 

Atividades (32,3%). Supomos que a expressiva menção a “insuficiência de tempo” 

(19,2%) possa estar relacionada a outros fatores mencionados em menor frequência, 

como o acúmulo de atividades (12,6%) e a insuficiência de recursos (6,0%). 

Observa-se que 13,2% dos orientadores citaram as “limitações dos bolsistas” como um 

dos fatores mais recorrentes que impediram o cumprimento integral do plano. Esse dado 

merece atenção, tendo em vista que o impacto na formação do estudante é uma das 

diretrizes para as ações de extensão. Alternativamente, na perspectiva dos orientadores, 

as “limitações da orientação” caracterizam-se como o fator que menos incidiu sobre o 

não cumprimento do plano de atividades, representando 1,2% (2 respostas). 

2.5 – Observações dos professores orientadores sobre a participação e/ou orientação 

dos bolsistas 

Ao serem questionados se gostariam de fazer alguma observação sobre a participação 

e/ou orientação do bolsista, foram obtidas 330 respostas dos professores orientadores, 

perfazendo 54,8% do total de respondentes. Alguns destes docentes colocaram mais de 

uma observação. Estas respostas foram categorizadas e sistematizadas em quatro 
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grupos: comentários positivos, críticas à participação do bolsista, 

problemas/impedimentos para avaliação do bolsista, e outros apontamentos. Na 

sequência, apresentam-se os relatos mais recorrentes, na ordem decrescente do número 

de citações: 

1) Comentários Positivos  

Elogios ao envolvimento, compromisso e dedicação dos bolsistas ao programa/projeto. 

Observações positivas acerca das qualidades pessoais dos discentes, do trabalho 

desempenhado e das contribuições da participação na ação para a sua formação pessoal, 

profissional e/ou acadêmica. Reconhecimento da evolução dos bolsistas por eles 

orientados, ao longo do período de participação na ação. Exaltação das contribuições 

dos discentes para a ação e de sua importância para a atuação junto ao público-alvo, 

reafirmando a sua importância para o desenvolvimento dos programas/projetos. Ênfase 

no envolvimento dos bolsistas com a elaboração de produtos acadêmicos, tais como 

apresentação de trabalhos em eventos, elaboração de publicação científica, materiais 

didáticos e trabalhos de conclusão de curso. Reconhecimento do auxílio dos bolsistas 

para a formação de alunos voluntários, estagiários e novos bolsistas. Enaltecimento das 

qualidades e contribuições do bolsista aliado à justificativas para o seu desligamento da 

ação. A esse respeito, destaca-se o desligamento para: participar de outra ação de 

extensão; dedicar-se ao trabalho de conclusão de curso ou a formatura; realizar estágio; 

ingressar em projetos de iniciação científica ou de monitoria da graduação; realizar 

mobilidade acadêmica ou intercâmbio; ingressar em Programa de Pós-Graduação; 

trabalhar; tratar de doenças ou cuidar de familiares enfermos. 

2) Críticas à participação dos bolsistas  

Os professores orientadores registraram críticas aos bolsistas por eles orientados em 

relação à falta de tempo para se dedicar ao programa/projeto; falta de identificação com 

a ação; e o não cumprimento de atividades e compromissos. 

3) Problemas/impedimentos para a avaliação do bolsista 

Dentre os problemas e/ou impedimentos para avaliar a participação dos bolsistas, os 

professores orientadores apontaram o desligamento destes da ação a pedido ou pelo não 

cumprimento de suas atribuições. 
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4) Outros apontamentos 

Uma parcela dos orientadores utilizou este campo do formulário para registrar 

informações que extrapolam a participação e/ou orientação do bolsista. Dentre estas 

dificuldades de outra natureza, destacam-se: a exposição de fatores externos à ação que 

afetaram o seu desenvolvimento e a consequente participação dos bolsistas; relatos de 

dificuldades relacionadas ao remanejamento ou corte de bolsas; além de sugestões sobre 

o processo de renovação das bolsas. 
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3 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Nesta seção, apresentam-se implicações para a gestão da extensão na Universidade, 

apontadas a partir da análise dos Formulários de Avaliação dos bolsistas e orientadores, 

no ano de 2015. Por meio destes formulários, a PROEX vem desenvolvendo processos 

de avaliação e monitoramento dos programas e projetos contemplados pelo Edital 

PBEXT, desde o início dos anos 2000. Vale ressaltar que, em 2014, os professores 

orientadores foram reinseridos nesse processo, contribuindo para a construção de 

múltiplos olhares sobre as ações de extensão. 

Em primeiro lugar, destacam-se alguns limites e aspectos que estão sendo 

continuamente revistos para o aperfeiçoamento dessa atividade avaliativa. Como 

mencionamos anteriormente, no ano de 2015, constatou-se uma redução de mais de 30% 

no índice de preenchimento desses formulários em relação ao ano anterior. Esta redução, 

parcialmente justificada por problemas técnicos do Sistema de Fomento de Bolsas, 

indica a necessidade do fortalecimento deste sistema no sentido de garantir a integridade 

do banco de dados. Considerando a obrigatoriedade do preenchimento e a oscilação 

desses índices ao longo dos anos, a PROEX tem adotado estratégias para a construção 

de uma cultura de avaliação das ações de extensão pelos sujeitos que as constroem e as 

desenvolvem.  

Um aspecto que já foi revisto para o aperfeiçoamento dessa atividade avaliativa é a não 

correspondência em relação a estrutura das questões dos formulários dos bolsistas e dos 

orientadores. Isto é, enquanto os orientadores assinalavam as alternativas referentes às 

atividades das quais os bolsistas participaram, os bolsistas identificavam os graus de 

participação nessas mesmas atividades. Nesse sentido, ambos os formulários foram 

reelaborados em 2015 e 2016, sendo que parte dessas alterações já foi implementada no 

Sistema de Fomento de Bolsas, no ano de 2017.  

Explicitados esses aspectos gerais, nas seções seguintes, apresentam-se considerações 

sobre o perfil dos bolsistas participantes das ações de extensão, bem como a perspectiva 

de discentes e docentes sobre as seguintes temáticas: formas de participação na ação e 

contribuições para a formação; o acesso, cumprimento e os fatores que influenciaram o 

não cumprimento integral do plano de atividades; a atribuição de créditos pela 

participação em ações de extensão; comentários e observações dos bolsistas e dos 

orientadores a respeito da extensão. 



52 

 

3.1 – Perfil dos bolsistas das ações de extensão 

Embora a distribuição dos bolsistas de extensão por curso, unidade da ação e unidade 

do orientador tenha sido afetada pela redução do índice de preenchimento dos 

formulários de avaliação, nota-se a continuidade dos aspectos positivos ressaltados no 

ano anterior. Dentre estes, chama a atenção a diversidade de cursos de origem, 

principalmente das Ciências Biológicas, da Saúde, Sociais Aplicadas e Linguística, 

Letras e Artes. Por meio do formulário dos orientadores, aponta-se a não coincidência 

entre a distribuição dos bolsistas por cursos, unidade da ação e pela unidade do 

orientador. Esse perfil sugere o cumprimento das diretrizes interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade, considerando que, com frequência, sujeitos de diferentes áreas 

de formação se encontram no âmbito da extensão. 

O comprometimento dos discentes com as ações é evidenciado tanto pela expressiva 

atuação voluntária quanto pelo envolvimento prolongado destes com as ações (mais de 

oito meses). Em relação ao primeiro aspecto, nota-se que, antes mesmo de serem 

contemplados com a bolsa, mais da metade dos bolsistas já havia atuado como 

voluntário em ações de extensão. 

Ainda sobre o perfil dos bolsistas de extensão, vale mencionar que, em virtude de os 

formulários de avaliação não distinguirem o turno do curso de graduação dos bolsistas, 

não é possível analisar o envolvimento dos cursos noturnos com a extensão e a sua 

representatividade no conjunto das ações da Universidade. Como apontado no relatório 

do ano de 2014, a PROEX reconhece a importância de se considerar esse dado nas 

consultas futuras, pois conhecer quais fatores determinam o envolvimento deste turno 

com a extensão é fundamental para a proposição de estratégias que fomentem uma maior 

participação desses discentes nas ações, ampliando tanto o acesso a essa dimensão 

acadêmica quanto as contribuições que ela pode propiciar à formação. 

3.2 – Formas de participação na ação e contribuições para a formação 

A respeito das formas de participação nas ações de extensão, nota-se certa similaridade 

entre as respostas dos bolsistas e dos orientadores. As atividades junto ao público-alvo 

aparecem como a principal forma de participação apontada tanto pelos bolsistas (92,3% 

das respostas, soma dos graus 3 e 4) quanto pelos orientadores (90%). Da mesma forma, 

destaca-se a elaboração de produtos acadêmicos (73,7% graus 3 e 4; 71,5%) e o 

desenvolvimento de pesquisa vinculada a ação (68,4% graus 3 e 4; 50,6%). Considera-
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se que esses aspectos fornecem indícios sobre o cumprimento das diretrizes da extensão, 

como o impacto na formação do estudante, o impacto e transformação social e a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

A elaboração de produtos acadêmicos, provenientes da participação dos bolsistas nas 

ações de extensão, foi especificada apenas no formulário de avaliação dos discentes. De 

maneira muito semelhante ao que foi observado nos anos anteriores, predominam os 

trabalhos apresentados em eventos acadêmicos (33,8%) e os materiais didáticos 

(14,9%). Por sua vez, 67,3% dos orientadores apontaram a oportunidade de ser autor ou 

coautor de produto acadêmico como uma das contribuições do programa/projeto para a 

formação do bolsista. Embora esta contribuição não esteja entre as mais citadas pelos 

professores, registra-se um aumento de cerca de 10 pontos percentuais nesta resposta 

quando comparada ao ano de 2014. 

Ainda em relação à elaboração de produtos, observa-se que a frequência de 

apresentações de trabalhos em eventos acadêmicos continua abaixo da expectativa da 

PROEX, considerando que elaborar e apresentar trabalho no Encontro de Extensão é 

uma das atribuições dos bolsistas e orientadores previstas no Edital PBEXT. De acordo 

com dados da Diretoria de Apoio à Gestão da Extensão (DAGE), apenas 6 (seis) 

programas/projetos30 não apresentaram trabalhos no XVIII Encontro de Extensão, em 

2015. Em resposta a essa divergência de informações, a questão relativa aos produtos 

acadêmicos foi ajustada com vistas a especificar aos respondentes o questionamento 

sobre a participação com apresentação de trabalho no referido encontro. 

3.3 – Plano de atividades: acesso, cumprimento e fatores que influenciaram o não 

cumprimento integral 

Tendo em vista que os coordenadores de programas/projetos são solicitados a prever e 

descrever no formulário do Sistema de Informação da Extensão (SIEX) o Plano de 

Atividades a ser cumprido pelos bolsistas participantes da ação, ambos os questionários 

envolveram questões relativas a este plano.  

No que concerne às formas de acesso, pouco mais da metade dos discentes (50,2%) 

respondeu que este se deu por meio do orientador, sendo esta a alternativa mais citada 

também pelos docentes (42,1%). O edital de seleção e a elaboração conjunta também 

                                                 
30 Sendo dois programas da Faculdade de Direito, e um projeto de cada uma das seguintes unidades: Faculdade de 

Medicina, Escola de Enfermagem, Escola de Música e Instituto de Ciências Agrárias. 
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foram citados por uma parte significativa dos bolsistas (24,4%, 21,8%) e dos 

orientadores (28,2%, 29,5%), respectivamente. 

Em relação ao cumprimento do Plano de Atividades, 66,8% dos bolsistas informaram 

que conseguiram cumpri-lo integralmente, percentual menor do que aquele informado 

pelos orientadores (83,6%). Para os casos de cumprimento parcial (informado por 

29,4% dos bolsistas e 15,4% dos orientadores), esses participantes indicaram os 

aspectos que mais influenciaram no não cumprimento do plano. Os discentes 

destacaram a insuficiência de tempo, de recursos (financeiros, humanos, equipamentos, 

etc.) e o acúmulo de atividades como os principais impedimentos ao cumprimento 

integral do plano. Por outro lado, o desligamento do bolsista, possibilidade menos citada 

em relação aos demais fatores (62,4%, soma dos graus 0 e 1), foi apontado como o 

principal fator pelos orientadores (32,3%), seguido da insuficiência de tempo (19,2%) e 

das limitações do bolsista (13,2%). 

Observa-se também que tanto os bolsistas quanto os orientadores indicaram que os 

limites apresentados pelo público-alvo também influenciaram o não-cumprimento 

integral do Plano de Atividades, perfazendo 29,1% e 9,6%, respectivamente. Com o 

objetivo de minimizar ainda mais esse aspecto, os Editais da PROEX têm solicitado a 

declaração do município, órgão, setor, instituição ou comunidade, demonstrando 

interesse na ação.  

3.4 – Reconhecimento da participação em ação de extensão para fins de creditação 

curricular 

Considerando que a validação da participação dos bolsistas no programa/projeto para 

fins de creditação curricular está prevista no Plano Nacional de Educação e no Plano de 

Desenvolvimento Institucional da UFMG, tanto o formulário dos orientadores quanto o 

dos bolsistas contemplaram esse aspecto. Pouco mais de 60% dos docentes indicaram o 

reconhecimento curricular da participação no programa/projeto como uma das 

contribuições da ação para a formação do estudante. No formulário dos bolsistas, uma 

questão específica referia-se a esta temática, sendo que 43,5% informaram que ainda 

não solicitaram a creditação curricular. 

Reconhecendo a necessidade de avanços em relação a este aspecto, a Resolução do 

CEPE nº12/2015 criou e regulamentou a Formação em Extensão Universitária, uma das 

estratégias possíveis para efetivar a creditação curricular em ações de extensão. Assim, 
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no ano de 2016, as Pró-Reitorias de Extensão e Graduação lançaram o primeiro edital 

de fomento a ações de extensão que atendessem às recomendações da referida resolução, 

propostas pelos Colegiados dos cursos de graduação, tendo ocorrido uma nova abertura 

deste edital no ano de 2017.  

Buscando conhecer e (re)pensar as diferentes alternativas de inserção da extensão nos 

currículos de graduação, como previsto no PNE (2014-2024), ainda no ano de 2017, a 

Diretoria de Avaliação da Extensão também está em fase de sistematização dos dados 

obtidos por meio do mapeamento junto aos colegiados de graduação. Este mapeamento 

tem como objetivo principal identificar as possibilidades de creditação já existentes e 

outras que ainda podem ser implementadas.  

3.5 – Avaliação dos bolsistas sobre o alcance dos objetivos dos programas/projetos, 

contribuições para o público-alvo e sobre os objetivos da extensão  

Outras questões exclusivas do formulário dos bolsistas referem-se à opinião desses 

estudantes a respeito do alcance dos objetivos pelos programas/projetos; das 

contribuições da ação para o público-alvo e dos objetivos da extensão universitária. 

A maioria desses discentes (93,4%) informou o alcance total ou parcial dos objetivos 

propostos pelo programa/projeto do qual participaram. Da mesma forma, 92,2% deles 

indicaram que a ação trouxe contribuições ao público-alvo. Ao mesmo tempo em que 

esse dado reafirma a expressiva participação dos bolsistas no desenvolvimento de 

atividades junto ao público-alvo, ele também suscita a criação de propostas de avaliação 

e monitoramento dos programas/projetos que contemplem a perspectiva da comunidade 

parceira. Acredita-se que, ao escutar a voz de todos os sujeitos envolvidos nas ações de 

extensão, haverá elementos para avaliar se essas ações têm causado impacto e 

transformação social nas comunidades com as quais se relacionam. 

Em relação aos objetivos da extensão universitária, constatou-se significados diversos 

entre os estudantes. As categorias obtidas por meio da análise de conteúdo, no ano 

anterior, foram ampliadas e criou-se as categorias: transformação social; retorno aos 

investimentos da sociedade; relação professor-aluno. Destaca-se que o objetivo que 

coloca a extensão como campo para prática profissional, integrando teoria e prática, 

foi aquele mais citado pelos bolsistas (34,4%, 161). As categorias melhorar a formação 

(28,2%, 132) e a interação universidade-sociedade (28,0%, 131) também foram 

recorrentes, o que sugere a promoção da interação transformadora entre universidade e 
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outros setores da sociedade, bem como o impacto na formação do estudante, previstos 

no conceito de extensão. Considerando que a extensão tem como base a troca de saberes, 

pautada na interação dialógica entre os seus diversos atores, cabe refletir sobre o fato de 

que a categoria transmissão de conhecimento (18,6%, 87) ainda supera a categoria troca 

de saberes e experiências entre universidade e sociedade (14,3%, 67), embora a 

diferença entre elas tenha diminuído em relação ao ano anterior. Finalmente, a categoria 

desenvolver pesquisa (7,1%, 33) chama a atenção por esta dimensão acadêmica aparecer 

de maneira dissociada do ensino e da própria extensão, o que demanda uma investigação 

mais detalhada sobre esse aspecto. 

3.6 – Observação dos bolsistas sobre a extensão universitária e comentários dos 

orientadores a respeito da participação e/ou orientação dos estudantes 

De forma geral, as observações citadas pelos bolsistas participantes das ações de 

extensão centraram-se nos aspectos positivos desta experiência acadêmica. Destacam-

se os elogios à equipe do programa/projeto e as contribuições para a comunidade, assim 

como o reconhecimento do impacto dessa experiência em sua formação. Esses discentes 

também ressaltaram a percepção do crescimento da valorização dessa dimensão 

acadêmica na universidade, citando, por exemplo a ampliação da vigência da bolsa de 

extensão de 10 para 12 meses.  

Ao mesmo tempo, menciona-se algumas sugestões e demandas que merecem ser 

consideradas e que suscitam uma agenda de trabalho para a equipe da PROEX. Em 

primeiro lugar, assim como no ano de 2014, constatou-se a expressiva demanda por 

recursos financeiros, técnicos, estruturais, humanos e por apoio logístico. Dentre estes, 

observa-se a recorrência tanto da demanda do aumento do valor quanto da quantidade 

de bolsas destinadas à extensão. 

A respeito das sugestões e demandas relativas aos programas/projetos, verifica-se que 

esses estudantes são propositivos e indicam diversas possibilidades para a qualificação 

das ações de extensão. Entre aquelas que mais se repetem, nota-se que eles chamam 

atenção para a necessidade de dar maior divulgação ao programa/projeto; de ampliar o 

diálogo com outros setores da sociedade e as parcerias estabelecidas; de uma maior 

articulação com a pesquisa, além de sugestões específicas para a ação. Também chama 

atenção a demanda pela ampliação do número de vagas dos programas/projetos para os 

alunos voluntários, bem como a oferta de vagas para ex-alunos e estudantes de pós-
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graduação, o que indica o interesse dos estudantes em continuar colaborando com as 

ações, mesmo após o término da bolsa. 

Igualmente diversas foram as sugestões sobre a extensão universitária, de forma geral, 

e sobre a atuação da PROEX. Nessas respostas, observa-se a demanda pela continuidade 

do apoio da Pró-Reitoria ao desenvolvimento dos programas/projetos e da busca por 

uma maior valorização e incentivo à extensão no âmbito da universidade. Esses bolsistas 

também propõem que seja feito um acompanhamento mais próximo e sistemático das 

ações; que ocorra divulgação da extensão nos períodos iniciais dos cursos; que seja 

fomentada uma maior articulação entre as ações de diferentes unidades; que a captação 

de recursos para fomentar ações seja flexibilizada; que seja elaborado um sistema 

online, que possibilite a troca de experiências entre os programas/projetos; e que eles 

tenham um retorno sobre as avaliações da Semana do Conhecimento.  

Embora a PROEX ofereça possibilidades de divulgação das ações (e.g. seção de notícias 

do site institucional, redes sociais e Revista Interfaces) e trabalhe para o fortalecimento 

das Redes Interdisciplinares31 das ações de extensão, percebe-se pelas sugestões e 

demandas recebidas que muitos discentes ainda não as conhecem ou não sabem como 

acessá-las. Nesse sentido, a Pró-Reitoria tem trabalhado para divulgar essas 

possibilidades e, especificamente, a Diretoria de Fomento à Extensão tem construído 

estratégias de fomento para além dos Editais de Bolsa, bem como editais que 

contemplam a articulação com a pesquisa e com as diferentes áreas do conhecimento. 

Citados em menor frequência, os comentários negativos apontam, principalmente, 

críticas à coordenação do programa/projeto. Dentre essas, destaca-se a participação na 

ação mais voltada para a pesquisa do que para a extensão, aspecto que também foi 

evidenciado nas respostas dos discentes sobre os objetivos da extensão. Além disso, 

registrou-se diversas críticas ao valor da bolsa e à falta de apoio financeiro. 

Em relação à PROEX, tanto o formato da Semana do Conhecimento quanto o formato 

dos Editais de Fomento foram criticados pelos estudantes. De forma semelhante ao que 

foi apontado no relatório do ano de 2014, a Pró-Reitoria fez ajustes no formato da 

Semana do Conhecimento, como a introdução de apresentações orais de trabalhos no 

Encontro de Extensão. Considerando a dificuldade de avaliar formalmente essa questão, 

                                                 
31 A PROEX tem atuado no estabelecimento de Redes Interdisciplinares de ações de extensão com as temáticas: 

saúde mental, juventude, direitos do idoso e direito à cidade na UFMG, entre outros. Para além dessa atuação, a 

identificação de ações de extensão com temas afins e públicos comuns podem se constituir em ações de fomento da 

Pró-Reitoria, como também dos CENEX nas unidades acadêmicas. 



58 

 

recomenda-se que os discentes atuem nos espaços de representação dos órgãos 

colegiados da universidade, contribuindo tanto para o constante aperfeiçoamento da 

Semana do Conhecimento quanto para a elaboração dos Editais de Fomento. 

A questão aberta do formulário dos orientadores abriu espaço para o registro de 

observações sobre a participação e/ou orientação desses discentes. A maior parte dos 

professores fez comentários positivos sobre o engajamento exemplar dos bolsistas no 

programa/projeto, principalmente a respeito do envolvimento deles na produção de 

produtos acadêmicos e na formação de voluntários e/ou novos bolsistas. É perceptível 

como os docentes reconhecem a evolução da formação acadêmica, pessoal e 

profissional de seus orientandos, reafirmando a diretriz impacto na formação do 

estudante. 

Os poucos registros de comentários negativos dos professores referiam-se à falta de 

tempo dos bolsistas para se dedicar ao programa/projeto; à falta de identificação com o 

perfil da ação ou ao não cumprimento de compromissos e de atividades. De forma 

semelhante ao que foi constatado no ano anterior, o desligamento dos bolsistas da ação 

continua sendo o principal problema/impedimento para a sua avaliação, apontado por 

diversos orientadores. Por sua vez, um pequeno número de professores utilizou esse 

espaço do formulário para o registro de outros apontamentos, como o relato de 

dificuldades associadas ao remanejamento de bolsas ou sugestões sobre o processo de 

renovação das bolsas. 

Cabe mencionar que a PROEX está atenta aos diversos limites, críticas, sugestões, 

demandas e desafios mencionados pelos bolsistas e pelos orientadores. Além disso, a 

Pró-Reitoria tem atuado constantemente na resolução dos diversos problemas 

apontados, de maneira a garantir o adequado desenvolvimento das ações de extensão. 

As intervenções realizadas buscam contribuir para que os programas/projetos de 

extensão se constituam em espaços privilegiados de formação para todos os 

participantes envolvidos.  

3.7 – Comentários finais 

Os formulários de avaliação preenchidos por bolsistas e orientadores, no ano de 2015, 

forneceram importantes contribuições para a avaliação das ações de extensão 

desenvolvidas na UFMG. Ao longo do tempo, a Diretoria de Avaliação da Extensão 
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vem aperfeiçoando esse instrumento, por meio de sucessivas modificações, visando o 

levantamento adequado e satisfatório das informações pretendidas.  

Grande parte das informações obtidas por meio desses questionários indica a 

permanência de aspectos positivos que já haviam sido elencados no Relatório de 2014, 

como os indícios do impacto dessas ações na formação do estudante e de transformação 

social. Ao mesmo tempo, alguns problemas ainda demandam atenção. A PROEX 

reconhece essas limitações e tem atuado com vistas a qualificar cada vez mais a extensão 

universitária. Para o enfrentamento de diversas questões, aponta-se a necessidade de 

avaliar e acompanhar as ações de extensão de maneira mais próxima, considerando que 

essa postura viabiliza a correção de rumos ainda durante o seu desenvolvimento.  

Ao contrário do que foi observado em 2014, quando o índice de preenchimento dos 

formulários de avaliação superou aquele de 2013, observou-se considerável diminuição 

desse índice no ano de 2015. Nesse sentido, reitera-se a necessidade de um maior rigor 

no cumprimento dos critérios definidos pelo Edital de Bolsas da PROEX (PBEXT), 

principalmente em relação ao preenchimento desses formulários e da elaboração de 

trabalhos a serem apresentados no Encontro de Extensão. 

As proposições expostas neste relatório não têm a pretensão de esgotar as possibilidades 

de enfrentamento aos desafios à extensão universitária identificados por meio dos 

formulários de avaliação de bolsistas e orientadores. Em vez disso, pretende-se 

contribuir para a manutenção do diálogo e para o estabelecimento de discussões e 

reflexões conjuntas com os diversos atores que integram as ações de extensão na UFMG. 
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APÊNDICE - 01 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO PELO DISCENTE BOLSISTA DE 

EXTENSÃO32 

 

Caro Estudante, A Proex solicita sua contribuição no preenchimento deste questionário. 

O objetivo é coletar dados sobre sua participação e avaliação do programa/projeto de 

Extensão, os quais subsidiarão a gestão da política de Extensão da UFMG. Suas 

informações serão tratadas internamente na Proex e o acesso a elas é restrito a esta Pró-

reitoria. Os dados que forem publicizados estarão agregados, o que evitará a 

identificação de suas respostas. Algumas questões possuem orientações específicas. A 

Proex agradece a sua contribuição. 

 

Identificação do programa/projeto: 

Número SIEX do programa/projeto de extensão no qual atua: 

Nome do coordenador do programa/projeto: 

Nome do orientador no programa/projeto: 

 

[1]. Dados do bolsista  

[1.1] Nome:  

[1.2] Matrícula: 

[1.3] Curso:  

 

[2]. Em qual período do curso você está atualmente? 

[selecione o período]  

  

[3].  Por quanto tempo você participou do desenvolvimento desse programa/projeto? 

(  ) De 0 a 3 meses 

(  ) De 4 a 7 meses 

(  ) De 8 a 12 meses 

(  ) Mais de 12 meses 

 

[4].  Você já atuou como voluntário nesta ou em outra ação de extensão? 

(  )  Sim, nesta ação. 

(  )  Sim, em outra ação. 

      (  )  Não 

 

[5] Identifique o grau de sua participação nas atividades do programa/projeto, abaixo 

relacionadas, sendo 4 (quatro) o indicador de grau máximo de participação e 0 (zero) o 

indicador de nenhuma participação:  

 0 1 2 3 4 

[5.1] Concepção e elaboração da 

proposta do programa/projeto 
     

                                                 
32 Versão implantada no Sistema de Fomento em 2014, tendo sofrido algumas alterações.  
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[5.2] Desenvolvimento de 

atividades junto ao público alvo  
     

[5.3] Apoio na coordenação do 

programa/projeto 
     

[5.4] Gestão administrativa do 

programa/projeto 
     

[5.5] Desenvolvimento de 

pesquisa 
     

[5.6] Avaliação do 

programa/projeto 
     

[5.7] Elaboração de produto(s) 

acadêmico(s) 
     

 

5.7.1 Caso você tenha participado da elaboração de produto(s) acadêmico(s), identifique 

qual(is) foi(ram) o(s) produto(s): (Pode marcar mais de uma opção) 

(  )  Publicação (livro, capítulo de livro, periódico, artigo, anais, e outros similares) (  )  

Material didático (manual, cartilha, informativo, jogo ou objeto educativo e outros  

similares)  

(  ) Trabalho apresentado em evento acadêmico/científico (resumo, pôster/banner, 

comunicação oral e  outros similares) 

(  )  Produto artístico (partituras, arranjos musicais, gravuras, textos teatrais, roteiros de 

produtos audiovisuais, coreografias, identidade visual: logomarca e similares, 

instalação artística, fotografia artística, pintura, escultura e outros similares) 

(  )  Produto audiovisual (CD, DVD, vídeo, filme, programa de rádio ou TV e  outros 

similares)  

(  )  Produtos digitais (site, aplicativo para computador, blog e  outros similares)  

(  )  Tecnologia social (produtos, técnicas ou metodologias replicáveis, desenvolvidas 

na interação com a comunidade e que representem efetivas soluções de 

transformação social) 

(  )  Tese/dissertação/monografia/trabalho de conclusão de curso (TCC) 

(  )  Relatório técnico (catálogo; inventário; protocolo; mapas; diagnóstico; relatório de 

análise; banco de dados; relatório final de projeto e  outros similares) 

(  )  Plano/projeto (plano de comunicação e divulgação; projeto arquitetônico; projeto 

de planejamento ambiental e/ou urbano; projeto museográfico; plano diretor; 

projeto/plano de arquivamento; projeto cultural; projeto social e  outros similares) 

 

[6] Sua participação neste programa/projeto foi reconhecida para fins de integralização 

curricular?  

(  ) Sim, por meio de notificação no histórico escolar 

(  ) Sim, pela atribuição de crédito 

(  ) Foi solicitado ao Colegiado do Curso mas ainda não teve resposta 

(  ) Ainda não foi encaminhada solicitação ao Colegiado do Curso 

( ) Não sabia da possibilidade de creditação curricular por participação em 

programa/projeto de extensão ou como consegui-la 

(  ) Não 
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[7] Contribuições do programa/projeto para sua formação: identifique o grau de 

contribuição dos aspectos abaixo relacionados, sendo 4 (quatro) o indicador de grau 

máximo de contribuição e 0 (zero) o indicador de nenhuma contribuição:  

   0 1 2 3 4 

[7.1] Oportunidade de refletir 

sobre sua formação acadêmica      
     

[7.2] Melhor desempenho 

acadêmico       
     

[7.3] Oportunidade de 

experienciar e/ou refletir sobre as 

questões sociais que envolvem a 

sua área de formação 

     

[7.4] Oportunidade de articulação 

teórico-metodológica entre 

diferentes áreas de conhecimento  

     

 [7.5] Oportunidade de vivenciar a 

integração ensino, pesquisa e 

extensão 

     

 [7.6] Oportunidade de troca de 

experiências e saberes entre a 

equipe do programa/projeto e o 

público-alvo 

     

[7.7] Autonomia no 

desenvolvimento de atividades  
     

[7.8] Desenvolvimento da 

capacidade de sistematizar 

conhecimentos, informações 

     

[7.9] Aquisição/construção de 

conhecimentos teórico-

metodológicos 

     

 

[7.9.1] Qual o grau em que cada um dos itens abaixo contribuiu como fonte de novos 

conhecimentos, sendo 4 (quatro) o indicador de grau máximo de contribuição e 0 (zero) 

o indicador de nenhuma contribuição: 

 0 1 2 3 4 

A bibliografia utilizada      

O diálogo/atividades 

desenvolvidas junto ao público-

alvo do programa/projeto 

     

O diálogo/atividades 

desenvolvidas junto ao(s) 

parceiro(s) do programa/projeto 

     

O diálogo/atividades 

desenvolvidas junto à equipe 

executora do programa/projeto 

     

As orientações do orientador do 

programa/projeto 
     

Disciplina vinculada ao 

programa/projeto 
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Pesquisa vinculada ao 

programa/projeto 
     

 

[7.10] Oportunidade de 

articular a formação acadêmica 

com a futura prática 

profissional.          

     

 

[7.10.1] Identifique o grau de influência de cada uma das formas de articulação 

relacionadas a seguir, sendo 4 (quatro) o indicador de grau máximo de articulação e 0 

(zero) o indicador de nenhuma articulação:         

   0 1 2 3 4 

Contato com profissionais da 

área 
     

Construção de visão crítica 

sobre a prática profissional 
     

Ampliação do universo de 

referência da atuação na área 

profissional 

     

Contribuição para a definição 

da área de atuação 
     

Vivência de trabalho 

multidisciplinar 
     

Experiência de trabalho em 

equipe 
     

     

[8] Como teve acesso ao Plano de Atividades a ser cumprido por você? * 

(  ) Por meio do Edital de seleção de bolsista 

(  ) Por meio do orientador 

(  ) Por meio da elaboração conjunta com membro(s) da equipe do programa/projeto 

(  ) Não teve acesso (Ir para a questão 11) 

 

[09] Este Plano de Atividades foi cumprido? 

(  ) Sim. Integralmente (Ir para a questão 11) 

(  ) Sim. Parcialmente 

(  ) Não   

 

[10] Qual a influência dos fatores abaixo no não cumprimento integral do Plano de 

Atividades? Identifique o grau de influência de cada fator, sendo 4 (quatro) o indicador 

de grau máximo de influência e 0 (zero) o indicador de nenhuma influência: 

 

 0 1 2 3 4 

[10.1] Insuficiência de tempo      

[10.2] Acúmulo de atividades      

[10.3] Limitações da orientação       

[10.4] Limitações do bolsista      
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[10.5] Insuficiência de recursos 

(financeiros, humanos, 

equipamentos etc.) 

    

 

[10.6] Limites apresentados pelo 

público-alvo do programa/projeto 
    

 

[10.7] Limites apresentados pelo(s) 

parceiro(s) do programa/projeto 
    

 

[10.8] Desligamento do 

programa/projeto 
    

 

 

[11] Você acredita que este Programa/Projeto de Extensão alcançou os objetivos 

pretendidos?  

(  ) Sim. Integralmente 

(  ) Sim. Parcialmente 

(  ) Não alcançou 

(  ) Não sei 

[11.1] Em caso afirmativo, identifique quais objetivos foram alcançados: 

QUESTÃO ABERTA 

 

[12] Caso os objetivos não tenham sido alcançados integralmente, aponte a influência 

dos fatores abaixo. Identifique o grau de influência de cada fator, sendo 4 (quatro) o 

indicador de grau máximo de influência e 0 (zero) o indicador de nenhuma influência: 

 

  0 1 2 3 4 

[12.1] Período curto para 

desenvolvimento do 

programa/projeto 

     

[12.2] 

Superdimensionamento de 

atividades para a equipe 

     

[12.3] Problemas de 

coordenação 
     

[12.4] Falta de planejamento 

das atividades 
     

[12.5] Objetivos 

estabelecidos eram 

demasiadamente amplos 

     

[12.6] Problemas na equipe      

[12.7] Falta de recursos 

(financeiros, humanos, 

equipamentos etc.) 

     

[12.8] Limites apresentados 

pelo público-alvo do 

programa/projeto 

     

[12.9] Limites apresentados 

pelo(s) parceiro(s) do 

programa/projeto 
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[12.10] Programa/projeto 

ainda está em 

desenvolvimento 

     

 

 

[13] Na sua percepção este programa/projeto de extensão trouxe contribuições para o 

público-alvo? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

(  ) Não sabe 

 

[13.1] Em caso afirmativo, Especifique quais contribuições:  

QUESTÃO ABERTA 

[14] Em sua opinião, quais são os objetivos da Extensão Universitária? 

QUESTÃO ABERTA 

 

 [15] Você gostaria de fazer alguma observação e/ou sugestão sobre este 

programa/projeto ou sobre a Extensão Universitária na UFMG? 

QUESTÃO ABERTA 
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APÊNDICE – 02 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO BOLSISTA DE EXTENSÃO PELO 

DOCENTE ORIENTADOR 

 

Caro Professor, a Proex solicita sua contribuição no preenchimento deste questionário. 

O objetivo é coletar dados sobre a participação do aluno bolsista no programa/projeto 

de Extensão, os quais subsidiarão a gestão da política de Extensão da UFMG. A Proex 

agradece a sua contribuição 

 

[1]. Identificação do orientador  

[1.1] Nome:  

[1.2] Unidade:  

[1.3] Departamento:  

 

[2] Identificação do bolsista  

[2.1] Nome:  

[2.2] Número de matrícula:  

[2.3] Curso:  

 

[3] Identificação da ação  

[3.1] Número SIEX do Programa/Projeto de extensão no qual atua *(Se necessário, 

consulte o registro na página do SIEX: http://sistemas.ufmg.br/siex/ )   

[3.2] Nome do coordenador do Programa/Projeto (Se necessário, consulte o registro na 

página do SIEX: http://sistemas.ufmg.br/siex/ )  

 

[4] Identifique em qual(s) atividade(s) do programa/projeto, abaixo relacionadas, o 

bolsista participou: 

[4.1] Concepção e elaboração da proposta do programa/projeto 

[4.2] Desenvolvimento de atividades junto ao público alvo  

[4.3] Apoio na coordenação do programa/projeto 

[4.4] Gestão administrativa do programa/projeto 

[4.5] Desenvolvimento de pesquisa 

[4.6] Avaliação da ação 

[4.7] Elaboração de produto(s) acadêmico(s) 

 

[5] Nas opções abaixo, identifique qual(s) foi(ram) a(s) contribuição(s) do 

programa/projeto para o bolsista:  

[5.1] Oportunidade de refletir sobre sua formação acadêmica.  

[5.2] Melhor desempenho acadêmico.  

[5.3] Oportunidade de experienciar e/ou refletir sobre as questões sociais que envolvem a 

sua área de formação. 

[5.4] Oportunidade de articulação teórico-metodológica entre diferentes áreas de 

conhecimentos.  

[5.5] Oportunidade de vivenciar a integração ensino, pesquisa e extensão. 

[5.6] Oportunidade de troca de experiências e saberes entre a equipe do programa/projeto 

e o público-alvo 

http://sistemas.ufmg.br/siex/
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[5.7] Autonomia no desenvolvimento de atividades  

[5.8] Desenvolvimento da capacidade de sistematizar conhecimentos, informações  

[5.9] Aquisição/construção de conhecimentos teóricos e/ou metodológicos 

[5.10] Oportunidade de articular a formação acadêmica com a futura prática profissional.        

[5.11] Reconhecimento curricular da participação no programa/projeto 

[5.12] Oportunidade de ser autor ou coautor de produto acadêmico 

 

[6] Como o bolsista teve acesso ao Plano de Atividades a ser cumprido por ele? * 

(  ) Por meio da elaboração conjunta com membro(s) da equipe do programa/projeto 

(  ) Por meio do Edital 

(  ) Por meio do Orientador 

(  ) Não tinha plano de atividades  

(  ) Não teve acesso (Ir para a questão 09) 

 

[7] Em que medida o bolsista cumpriu o Plano de Atividades? 

(  ) Cumpriu integralmente (Ir para a questão 09) 

(  ) Cumpriu parcialmente 

(  ) Não  cumpriu 

 

[8] Qual a influência dos fatores abaixo no não cumprimento integral do Plano de 

Atividades pelo bolsista?  

[8.1] Insuficiência de tempo 

[8.2] Acúmulo de atividades 

[8.3] Limitações da orientação  

[8.4] Limitações do bolsista 

[8.5] Insuficiência de recursos (financeiros, humanos, equipamentos etc.) 

[8.6] Limites impostos pelo público-alvo do programa/projeto 

[8.7] Limites impostos pelo(s) parceiro(s) do programa/projeto 

[8.8] Desligamento do bolsista do programa/projeto 

 

 

[09] Você gostaria de fazer alguma observação sobre a participação e/ou orientação do 

bolsista?  

QUESTÃO ABERTA 
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APÊNDICE – 03 

Em 2015, a Diretoria de Avaliação da Extensão (DAEXT) iniciou o mapeamento das 

ações de extensão na UFMG. Para tanto, estão sendo produzidos relatórios com perfis 

descritivos das ações de extensão, tanto da Universidade como um todo, como das 

unidades acadêmicas e demais unidades. A partir do levantamento e sistematização dos 

dados do ano de 2015, as seguintes unidades foram mapeadas: Escola de Veterinária, 

Faculdade de Ciências Econômicas, Instituto de Geociências, Escola de Arquitetura, 

Instituto de Ciências Biológicas, Faculdade de Odontologia, Museu de História Natural 

e Jardim Botânico, Escola de Educação Básica e Profissional33. Tendo em vista que os 

dados das unidades possam apresentar um comportamento específico em relação ao 

conjunto da UFMG, demonstrado anteriormente, na sequência serão apresentados os 

gráficos com a avaliação dos bolsistas de extensão e dos orientadores, organizados pelas 

unidades referidas acima34. Objetiva-se, assim, ampliar o acesso aos dados 

sistematizados pela gestão da extensão, vinculando os diversos procedimentos que a 

DAEXT vem construindo. Dessa maneira, espera-se que os dados possam favorecer os 

processos de reflexão, autoavaliação, acompanhamento e planejamento da/para a 

extensão específicos em cada unidade. 

  

                                                 
33 Relatório disponível em: https://www2.ufmg.br/proex/Avaliacao 

 
34 Em virtude do quantitativo de bolsistas respondentes da Escola de Veterinária (4), Faculdade de Ciências 

Econômicas (4) e da Escola de Educação Básica e Profissional (4), não foram produzidos gráficos referentes aos 

formulários de avaliação de seus respectivos bolsistas e orientadores. 

https://www2.ufmg.br/proex/Avaliacao
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INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS35 

GRÁFICO 1 – Período do curso dos bolsistas de extensão – 2015 

 
   Nota: 36 bolsistas responderam à questão. 
   Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 2 – Tempo de participação dos bolsistas de extensão nos 

programas/projetos – 2015 

 
     Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 3– Atuação voluntária dos bolsistas nas ações  

de extensão – 2015 

 
  Fonte: Arquivos DAEXT 

                                                 
35 Quantitativo de respondentes: 36 bolsistas e 29 orientadores. 
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1. Concepção e elaboração da proposta do programa/projeto 

2. Desenvolvimento de atividades junto ao público-alvo 

3. Apoio na coordenação do programa/projeto 

4. Gestão administrativa do programa/projeto 

5. Desenvolvimento de pesquisa 

6. Avaliação do programa/projeto 

7. Elaboração de produto(s) acadêmico(s) 

 

GRÁFICO 4 – Formas de participação dos bolsistas nas ações de extensão – 2015 

 
  Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 5 – Formas de participação dos bolsistas nas ações de extensão –  

Orientadores 

 
   Nota: 29 orientadores responderam à pergunta 
   Fonte: Arquivos DAEXT 
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GRÁFICO 6 – Produtos acadêmicos elaborados com a participação dos 

bolsistas de extensão – 2015 

 
                  Total de respondentes: 28  e total de produtos elaborados 54           

                Fonte: Arquivos DAEXT 

 

1. Ainda não foi encaminhada solicitação ao Colegiado do Curso 

2. Sim, pela atribuição de crédito 

3. Não 

4. Não sabia da possibilidade de creditação curricular por participação em programa/projeto 

de extensão ou como consegui-la 

5. Foi solicitado ao Colegiado do Curso mas ainda não teve resposta 

6. Sim, por meio de notificação no histórico escolar 

GRÁFICO 7 – Reconhecimento da participação do bolsista de extensão 

para fins de integralização curricular – 2015 

 
       Fonte: Arquivos DAEXT 

 

1. Oportunidade de refletir sobre sua formação acadêmica. 

2. Melhor desempenho acadêmico. 

3. Oportunidade de experienciar e/ou refletir sobre as questões sociais que envolvem a sua 

área de formação. 
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4. Oportunidade de articulação teórico-metodológica entre diferentes áreas do conhecimento. 

5. Oportunidade de vivenciar a integração ensino, pesquisa e extensão. 

6. Oportunidade de troca de experiências e saberes entre a equipe do programa/projeto e o 

público-alvo. 

7. Autonomia no desenvolvimento de atividades. 

8. Desenvolvimento da capacidade de sistematizar conhecimentos, informações. 

9. Aquisição/construção de conhecimentos teórico-metodológicos. 

10. Oportunidade de articular a formação acadêmica com a futura prática profissional. 

 

GRÁFICO 8 – Contribuições do programa/projeto para a formação do 

bolsista de extensão – 2015 

 
  Fonte: Arquivos DAEXT 

 

1. Oportunidade de refletir sobre sua formação acadêmica; 

2. Melhor desempenho acadêmico; 

3. Oportunidade de experenciar e/ou refletir sobre as questões sociais que envolvem sua área 

de formação; 

4. Oportunidade de articulação teórico-metodológico entre as diferentes áreas de 

conhecimento; 

5. Oportunidade de vivenciar a integração ensino, pesquisa e extensão; 

6. Oportunidade de troca de experiência e saberes entre a equipe do programa/projeto e o 

público-alvo; 

7. Autonomia do desenvolvimento de atividades; 

8. Desenvolvimento da capacidade de sistematizar conhecimentos e informações; 

9. Aquisição/construção de conhecimentos teórico-metodológicos; 

10. Oportunidade de articular a formação acadêmica com a futura prática profissional; 

11. Reconhecimento curricular na participação do programa/projeto; 

12. Oportunidade de ser autor ou coautor de produto acadêmico. 
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GRÁFICO 9 – Contribuições do programa/projeto para a formação 

do bolsista de extensão – Orientadores

 
  Fonte: Arquivos DAEXT 

 

1. A bibliografia utilizada. 

2. O diálogo/atividades desenvolvidas junto ao público-alvo do programa/projeto. 

3. O diálogo/atividades desenvolvidas junto ao(s) parceiro(s) do programa/projeto. 

4. O diálogo/atividades desenvolvidas junto à equipe executora do programa/projeto. 

5. As orientações do orientador do programa/projeto. 

6. Disciplina vinculada ao programa/projeto. 

7. Pesquisa vinculada ao programa/projeto. 

 

GRÁFICO 10–Fontes de conhecimento propiciadas ao bolsista pelo programa/projeto–2015 

 
Nota: Para melhor visualização dos dados representados nesse gráfico, foram excluídas as NR e NR-

Válidas, que  totalizaram 19,40% das respostas. 

Fonte: Arquivos DAEXT 



75 

 

 

1. Contato com profissionais da área. 

2. Construção de visão crítica sobre a prática profissional. 

3. Ampliação do universo de referência da atuação na área profissional. 

4. Contribuição para a definição da área de atuação. 

5. Vivência de trabalho multidisciplinar. 

6. Experiência de trabalho em equipe. 

 

GRÁFICO 11 – Formas de articulação da formação acadêmica  

com a futura prática profissional – 2015 

 
Nota: Para melhor visualização dos dados representados nesse gráfico, foram excluídas as NR e NR-

Válidas, que  totalizaram 22,20% das respostas. 

Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 12 – Forma de acesso do bolsista ao plano de atividades 

a ser cumprido por ele – 2015 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 
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GRÁFICO 13– Forma de acesso do bolsista ao plano de atividades 

a ser cumprido por ele – Orientadores 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 14 – Cumprimento do plano de atividades do bolsista – 2015 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 15– Cumprimento do plano de atividades do bolsista –  

Orientadores 

 
 Fonte: Arquivos DAEXT 
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1. Insuficiência de tempo. 

2. Acúmulo de atividades. 

3. Limitação da orientação. 

4. Limitação do bolsista. 

5. Insuficiência de recursos (financeiros, humanos, equipamentos etc.). 

6. Limites apresentados pelo público-alvo do programa/projeto. 

7. Limites apresentados pelo(s) parceiro(s) do programa/projeto. 

8. Desligamento do programa/projeto. 

 

GRÁFICO 16– Fatores que influenciaram o não cumprimento integral 

do Plano de Atividades do bolsista 2015 

 
Nota: 8 Bolsistas responderam a questão devido ao não cumprimento integral do plano. 

Fonte: Arquivos DAEXT 

 

 

GRÁFICO 17 – Fatores que influenciaram o não cumprimento integral do  

Plano de Atividades do bolsista – orientadores 

 
Nota: 7 orientadores responderam à questão. 

Fonte: Arquivos DAEXT 
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GRÁFICO 18 – Alcance dos objetivos pelos programas/projetos 

segundo os bolsistas – 2015 

 
 Fonte: Arquivos DAEXT 

 

1. Período curto para desenvolvimento do Programa/Projeto. 

2. Superdimensionamento de atividades para a equipe. 

3. Problemas de coordenação. 

4. Falta de planejamento das atividades. 

5. Objetivos estabelecidos eram demasiadamente amplos.  

6. Problemas na equipe. 

7. Falta de recursos (financeiros, humanos, equipamentos etc.).  

8. Limites apresentados pelo público-alvo do Programa/Projeto.  

9. Limites apresentados pelo(s) parceiro(s) do Programa/Projeto. 

10. Programa/projeto ainda está em desenvolvimento. 

 

GRÁFICO 19 – Fatores que influenciaram o não alcance integral dos objetivos 

da ação segundo os bolsistas – 2015 

 
Nota: 4 Bolsistas responderam a questão. 

Fonte: Arquivos DAEXT 
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GRÁFICO 20 – Opinião dos bolsistas a respeito das contribuições da ação 

para o público-alvo – 2015 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 
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INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS36 

GRÁFICO 21 – Período do curso dos bolsistas de extensão – 2015 

 
     Fonte: Arquivos DAEXT 

 

 

GRÁFICO 22 – Tempo de participação dos bolsistas de extensão nos 

 programas/projetos – 2015 

 
       Fonte: Arquivos DAEXT 

 

 

GRÁFICO 23– Atuação voluntária dos bolsistas nas ações 

de extensão – 2015 

 
      Fonte: Arquivos DAEXT 

                                                 
36 Quantitativo de respondentes: 20 bolsistas e 5 orientadores. O gráfico relativo aos fatores que influenciaram o não 

alcance integral dos objetivos da ação não foi apresentado, pois não houve bolsista respondente desta unidade. 
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1. Concepção e elaboração da proposta do programa/projeto 

2. Desenvolvimento de atividades junto ao público-alvo 

3. Apoio na coordenação do programa/projeto 

4. Gestão administrativa do programa/projeto 

5. Desenvolvimento de pesquisa 

6. Avaliação do programa/projeto 

7. Elaboração de produto(s) acadêmico(s) 

GRÁFICO 24 – Formas de participação dos bolsistas nas ações de extensão – 2015 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 

 

 

GRÁFICO 25 – Formas de participação dos bolsistas nas ações de extensão  

– Orientadores 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 
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GRÁFICO 26 – Produtos acadêmicos elaborados com a participação dos 

bolsistas de extensão – 2015 

 
Nota: Total de respondentes: 16  e total de produtos elaborados 29 

Fonte: Arquivos DAEXT 

 
1. Ainda não foi encaminhada solicitação ao Colegiado do Curso 

2. Sim, pela atribuição de crédito 

3. Não 

4. Não sabia da possibilidade de creditação curricular por participação em programa/projeto 

de extensão ou como consegui-la 

5. Foi solicitado ao Colegiado do Curso mas ainda não teve resposta 

6. Sim, por meio de notificação no histórico escolar 

 

GRÁFICO 27 – Reconhecimento da participação do bolsista de extensão 

para fins de integralização curricular – 2015 

 
           Fonte: Arquivos DAEXT 
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1.  Oportunidade de refletir sobre sua formação acadêmica. 

2. Melhor desempenho acadêmico. 

3. Oportunidade de experienciar e/ou refletir sobre as questões sociais que envolvem a sua área de 

formação. 

4. Oportunidade de articulação teórico-metodológica entre diferentes áreas do conhecimento. 

5. Oportunidade de vivenciar a integração ensino, pesquisa e extensão. 

6. Oportunidade de troca de experiências e saberes entre a equipe do programa/projeto e o público-alvo. 

7. Autonomia no desenvolvimento de atividades. 

8. Desenvolvimento da capacidade de sistematizar conhecimentos, informações. 

9. Aquisição/construção de conhecimentos teórico-metodológicos. 

10. Oportunidade de articular a formação acadêmica com a futura prática profissional. 

 

GRÁFICO 28 – Contribuições do programa/projeto para a formação do  

bolsista de extensão – 2015 

 
    Fonte: Arquivos DAEXT 

 

1. Oportunidade de refletir sobre sua formação acadêmica; 

2. Melhor desempenho acadêmico; 

3. Oportunidade de experenciar e/ou refletir sobre as questões sociais que envolvem sua área 

de formação; 

4. Oportunidade de articulação teórico-metodológico entre as diferentes áreas de 

conhecimento; 

5. Oportunidade de vivenciar a integração ensino, pesquisa e extensão; 

6. Oportunidade de troca de experiência e saberes entre a equipe do programa/projeto e o 

público-alvo; 

7. Autonomia do desenvolvimento de atividades; 

8. Desenvolvimento da capacidade de sistematizar conhecimentos e informações; 

9. Aquisição/construção de conhecimentos teórico-metodológicos; 

10. Oportunidade de articular a formação acadêmica com a futura prática profissional; 

11. Reconhecimento curricular na participação do programa/projeto; 
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12. Oportunidade de ser autor ou coautor de produto acadêmico. 

 

GRÁFICO 29 – Contribuições do programa/projeto para a formação  

do bolsista de extensão – Orientadores 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 

 

1. A bibliografia utilizada. 

2. O diálogo/atividades desenvolvidas junto ao público-alvo do programa/projeto. 

3. O diálogo/atividades desenvolvidas junto ao(s) parceiro(s) do programa/projeto. 

4. O diálogo/atividades desenvolvidas junto à equipe executora do programa/projeto. 

5. As orientações do orientador do programa/projeto. 

6. Disciplina vinculada ao programa/projeto. 

7. Pesquisa vinculada ao programa/projeto. 

GRÁFICO 30–Fontes de conhecimento propiciadas ao bolsista  

pelo programa/projeto–2015

 
Nota: Para melhor visualização dos dados representados nesse gráfico, foram excluídas as NR e 

NR-Válidas, que  totalizaram 15,00% das respostas. 

Fonte: Arquivos DAEXT 
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1. Contato com profissionais da área. 

2. Construção de visão crítica sobre a prática profissional. 

3. Ampliação do universo de referência da atuação na área profissional. 

4. Contribuição para a definição da área de atuação. 

5. Vivência de trabalho multidisciplinar. 

6. Experiência de trabalho em equipe. 

 

GRÁFICO 31 – Formas de articulação da formação acadêmica  

com a futura prática profissional – 2015 

 
Nota: Para melhor visualização dos dados representados nesse gráfico, foram excluídas as 

NR e NR-Válidas, que  totalizaram 20,00% das respostas. 

Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 32 – Forma de acesso do bolsista ao plano de atividades 

a ser cumprido por ele – 2015

 
 Fonte: Arquivos DAEXT 
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GRÁFICO 33 – Forma de acesso do bolsista ao plano de atividades 

a ser cumprido por ele – Orientadores 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 

 

 

GRÁFICO 34 – Cumprimento do plano de atividades do bolsista – 2015 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 

 

 

GRÁFICO 35 – Cumprimento do plano de atividades do bolsista  

– Orientadores 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 
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1. Insuficiência de tempo. 

2. Acúmulo de atividades. 

3. Limitação da orientação. 

4. Limitação do bolsista. 

5. Insuficiência de recursos (financeiros, humanos, equipamentos etc.). 

6. Limites apresentados pelo público-alvo do programa/projeto. 

7. Limites apresentados pelo(s) parceiro(s) do programa/projeto. 

8. Desligamento do programa/projeto. 

 

GRÁFICO 36 – Fatores que influenciaram o não cumprimento integral 

do Plano de Atividades do bolsista 2015

 
Nota: 5 Bolsistas responderam a questão devido ao não cumprimento integral do plano. 

Fonte: Arquivos DAEXT 

 

 

GRÁFICO 37 – Fatores que influenciaram o não cumprimento integral do 

Plano de Atividades do bolsista – orientadores 

 
 Nota: 4 orientadores responderam à questão. 

Fonte: Arquivos DAEXT 
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GRÁFICO 38 – Alcance dos objetivos pelos programas/projetos  

segundo os bolsistas – 2015 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 

 

 

1. Período curto para desenvolvimento do Programa/Projeto. 

2. Superdimensionamento de atividades para a equipe. 

3. Problemas de coordenação. 

4. Falta de planejamento das atividades. 

5. Objetivos estabelecidos eram demasiadamente amplos.  

6. Problemas na equipe. 

7. Falta de recursos (financeiros, humanos, equipamentos etc.).  

8. Limites apresentados pelo público alvo do Programa/Projeto.  

9. Limites apresentados pelo(s) parceiro(s) do Programa/Projeto. 

10. Programa/projeto ainda está em desenvolvimento. 

 

 

GRÁFICO 39 – Opinião dos bolsistas a respeito das contribuições  

da ação para o público-alvo – 2014 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 
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ESCOLA DE ARQUITETURA37 

GRÁFICO 40 – Período do curso dos bolsistas de extensão – 2015 

 
 Nota: 11 bolsistas responderam à questão. 

       Fonte: Arquivos DAEXT 

 

 

GRÁFICO 41 – Tempo de participação dos bolsistas de extensão  

nos programas/projetos – 2015 

 
 Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 42– Atuação voluntária dos bolsistas nas ações  

de extensão – 2015 

 
   Fonte: Arquivos DAEXT 

                                                 
37 Quantitativo de respondentes: 11 bolsistas e 13 orientadores. O gráfico relativo aos fatores que influenciaram o 

não alcance integral dos objetivos da ação não foi apresentado, pois não houve bolsista respondente desta unidade. 
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1. Concepção e elaboração da proposta do programa/projeto 

2. Desenvolvimento de atividades junto ao público-alvo 

3. Apoio na coordenação do programa/projeto 

4. Gestão administrativa do programa/projeto 

5. Desenvolvimento de pesquisa 

6. Avaliação do programa/projeto 

7. Elaboração de produto(s) acadêmico(s) 

 

GRÁFICO 43 – Formas de participação dos bolsistas nas ações de extensão – 2015 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 

 
GRÁFICO 44 – Formas de participação dos bolsistas nas ações de extensão –  

Orientadores 

 
Nota: 13 orientadores responderam à pergunta 
Fonte: Arquivos DAEXT 
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GRÁFICO 45 – Produtos acadêmicos elaborados com a participação dos 

bolsistas de extensão – 2015 

 
          Total de respondentes: 8  e total de produtos elaborados 26           

         Fonte: Arquivos DAEXT 

 
1. Ainda não foi encaminhada solicitação ao Colegiado do Curso 

2. Sim, pela atribuição de crédito 

3. Não 

4. Não sabia da possibilidade de creditação curricular por participação em programa/projeto 

de extensão ou como consegui-la 

5. Foi solicitado ao Colegiado do Curso mas ainda não teve resposta 

6. Sim, por meio de notificação no histórico escolar 

 

GRÁFICO 46 – Reconhecimento da participação do bolsista de extensão 

para fins de integralização curricular – 2015 

 
        Fonte: Arquivos DAEXT 

 

1. Oportunidade de refletir sobre sua formação acadêmica. 

2. Melhor desempenho acadêmico. 
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3. Oportunidade de experienciar e/ou refletir sobre as questões sociais que envolvem a sua 

área de formação. 

4. Oportunidade de articulação teórico-metodológica entre diferentes áreas do conhecimento. 

5. Oportunidade de vivenciar a integração ensino, pesquisa e extensão. 

6. Oportunidade de troca de experiências e saberes entre a equipe do programa/projeto e o 

público-alvo. 

7. Autonomia no desenvolvimento de atividades. 

8. Desenvolvimento da capacidade de sistematizar conhecimentos, informações. 

9. Aquisição/construção de conhecimentos teórico-metodológicos. 

10. Oportunidade de articular a formação acadêmica com a futura prática profissional. 

 

GRÁFICO 47 – Contribuições do programa/projeto para a formação do 

bolsista de extensão – 2015 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 
 

1. Oportunidade de refletir sobre sua formação acadêmica; 

2. Melhor desempenho acadêmico; 

3. Oportunidade de experenciar e/ou refletir sobre as questões sociais que envolvem sua área 

de formação; 

4. Oportunidade de articulação teórico-metodológico entre as diferentes áreas de 

conhecimento; 

5. Oportunidade de vivenciar a integração ensino, pesquisa e extensão; 

6. Oportunidade de troca de experiência e saberes entre a equipe do programa/projeto e o 

público-alvo; 

7. Autonomia do desenvolvimento de atividades; 

8. Desenvolvimento da capacidade de sistematizar conhecimentos e informações; 

9. Aquisição/construção de conhecimentos teórico-metodológicos; 

10. Oportunidade de articular a formação acadêmica com a futura prática profissional; 

11. Reconhecimento curricular na participação do programa/projeto; 

12. Oportunidade de ser autor ou coautor de produto acadêmico. 
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GRÁFICO 48 – Contribuições do programa/projeto para a formação  

do bolsista de extensão – Orientadores 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 

 

1. A bibliografia utilizada. 

2. O diálogo/atividades desenvolvidas junto ao público-alvo do programa/projeto. 

3. O diálogo/atividades desenvolvidas junto ao(s) parceiro(s) do programa/projeto. 

4. O diálogo/atividades desenvolvidas junto à equipe executora do programa/projeto. 

5. As orientações do orientador do programa/projeto. 

6. Disciplina vinculada ao programa/projeto. 

7. Pesquisa vinculada ao programa/projeto. 

 

GRÁFICO 49–Fontes de conhecimento propiciadas ao bolsista pelo programa/projeto–2015

 
Nota: Para melhor visualização dos dados representados nesse gráfico, foram excluídas as NR e NR-

Válidas, que  totalizaram 20,00% das respostas. 

Fonte: Arquivos DAEXT 
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1. Contato com profissionais da área. 

2. Construção de visão crítica sobre a prática profissional. 

3. Ampliação do universo de referência da atuação na área profissional. 

4. Contribuição para a definição da área de atuação. 

5. Vivência de trabalho multidisciplinar. 

6. Experiência de trabalho em equipe. 

 

GRÁFICO 50 – Formas de articulação da formação acadêmica  

com a futura prática profissional – 2015 

 
Nota: Para melhor visualização dos dados representados nesse gráfico, foram excluídas as NR e 

NR-Válidas, que  totalizaram 18,20% das respostas. 

Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 51 – Forma de acesso do bolsista ao plano de atividades 

a ser cumprido por ele – 2015 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 
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GRÁFICO 52 – Forma de acesso do bolsista ao plano de atividades 

a ser cumprido por ele – Orientadores 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 53 – Cumprimento do plano de atividades do bolsista – 2015 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 

 

 

GRÁFICO 54– Cumprimento do plano de atividades do bolsista –  

Orientadores 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 
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1. Insuficiência de tempo. 

2. Acúmulo de atividades. 

3. Limitação da orientação. 

4. Limitação do bolsista. 

5. Insuficiência de recursos (financeiros, humanos, equipamentos etc.). 

6. Limites apresentados pelo público-alvo do programa/projeto. 

7. Limites apresentados pelo(s) parceiro(s) do programa/projeto. 

8. Desligamento do programa/projeto. 

 

GRÁFICO 55– Fatores que influenciaram o não cumprimento integral 

do Plano de Atividades do bolsista 2015 

 
Nota: 5 Bolsistas responderam a questão devido ao não cumprimento integral do plano. 

Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 56 – Fatores que influenciaram o não cumprimento integral do 

Plano de Atividades do bolsista – Orientadores 

 
Nota: 6 orientadores responderam à questão. 

Fonte: Arquivos DAEXT 
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GRÁFICO 57 – Alcance dos objetivos pelos programas/projetos  

segundo os bolsistas – 2015 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 

 
1. Período curto para desenvolvimento do Programa/Projeto. 

2. Superdimensionamento de atividades para a equipe. 

3. Problemas de coordenação. 

4. Falta de planejamento das atividades. 

5. Objetivos estabelecidos eram demasiadamente amplos.  

6. Problemas na equipe. 

7. Falta de recursos (financeiros, humanos, equipamentos etc.).  

8. Limites apresentados pelo público-alvo do Programa/Projeto.  

9. Limites apresentados pelo(s) parceiro(s) do Programa/Projeto. 

10. Programa/projeto ainda está em desenvolvimento. 

 

 

GRÁFICO 58 – Opinião dos bolsistas a respeito das contribuições da ação 

para o público-alvo – 2015 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 
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FACULDADE DE ODONTOLOGIA38 

GRÁFICO 59 – Período do curso dos bolsistas de extensão – 2015 

 
Nota: 24 bolsistas responderam à questão. 
Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 60 – Tempo de participação dos bolsistas de extensão  

nos programas/projetos – 2015 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 61– Atuação voluntária dos bolsistas nas ações  

de extensão – 2015 

 
 Fonte: Arquivos DAEXT 

                                                 
38 Quantitativo de respondentes: 24 bolsistas e 25 orientadores. O gráfico relativo aos fatores que influenciaram o 

não alcance integral dos objetivos da ação não foi apresentado, pois não houve bolsista respondente desta unidade. 

 



99 

 

1. Concepção e elaboração da proposta do programa/projeto 

2. Desenvolvimento de atividades junto ao público-alvo 

3. Apoio na coordenação do programa/projeto 

4. Gestão administrativa do programa/projeto 

5. Desenvolvimento de pesquisa 

6. Avaliação do programa/projeto 

7. Elaboração de produto(s) acadêmico(s) 

 

GRÁFICO 62 – Formas de participação dos bolsistas nas ações de extensão – 2015 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 

 
GRÁFICO 63 – Formas de participação dos bolsistas nas ações de extensão –  

Orientadores 

 
Nota: 25 orientadores responderam à pergunta 

Fonte: Arquivos DAEXT 
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GRÁFICO 64 – Produtos acadêmicos elaborados com a participação dos 

bolsistas de extensão – 2015 

 
Total de respondentes: 21  e total de produtos elaborados 43         

Fonte: Arquivos DAEXT 

 

1. Ainda não foi encaminhada solicitação ao Colegiado do Curso 

2. Sim, pela atribuição de crédito 

3. Não 

4. Não sabia da possibilidade de creditação curricular por participação em programa/projeto 

de extensão ou como consegui-la 

5. Foi solicitado ao Colegiado do Curso mas ainda não teve resposta 

6. Sim, por meio de notificação no histórico escolar 

 

GRÁFICO 65 – Reconhecimento da participação do bolsista de extensão 

para fins de integralização curricular – 2015 

 
 Fonte: Arquivos DAEXT 

 

1. Oportunidade de refletir sobre sua formação acadêmica. 

2. Melhor desempenho acadêmico. 

3. Oportunidade de experienciar e/ou refletir sobre as questões sociais que envolvem a sua 

área de formação. 

4. Oportunidade de articulação teórico-metodológica entre diferentes áreas do conhecimento. 
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5. Oportunidade de vivenciar a integração ensino, pesquisa e extensão. 

6. Oportunidade de troca de experiências e saberes entre a equipe do programa/projeto e o 

público-alvo. 

7. Autonomia no desenvolvimento de atividades. 

8. Desenvolvimento da capacidade de sistematizar conhecimentos, informações. 

9. Aquisição/construção de conhecimentos teórico-metodológicos. 

10. Oportunidade de articular a formação acadêmica com a futura prática profissional. 

 

GRÁFICO 66– Contribuições do programa/projeto para a formação do  

bolsista de extensão – 2015 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 

 

1. Oportunidade de refletir sobre sua formação acadêmica; 

2. Melhor desempenho acadêmico; 

3. Oportunidade de experenciar e/ou refletir sobre as questões sociais que envolvem sua área 

de formação; 

4. Oportunidade de articulação teórico-metodológico entre as diferentes áreas de 

conhecimento; 

5. Oportunidade de vivenciar a integração ensino, pesquisa e extensão; 

6. Oportunidade de troca de experiência e saberes entre a equipe do programa/projeto e o 

público-alvo; 

7. Autonomia do desenvolvimento de atividades; 

8. Desenvolvimento da capacidade de sistematizar conhecimentos e informações; 

9. Aquisição/construção de conhecimentos teórico-metodológicos; 

10. Oportunidade de articular a formação acadêmica com a futura prática profissional; 

11. Reconhecimento curricular na participação do programa/projeto; 

12. Oportunidade de ser autor ou coautor de produto acadêmico. 
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GRÁFICO 67 – Contribuições do programa/projeto para a formação  

do bolsista de extensão – Orientadores 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 

 

 

1. A bibliografia utilizada. 

2. O diálogo/atividades desenvolvidas junto ao público-alvo do programa/projeto. 

3. O diálogo/atividades desenvolvidas junto ao(s) parceiro(s) do programa/projeto. 

4. O diálogo/atividades desenvolvidas junto à equipe executora do programa/projeto. 

5. As orientações do orientador do programa/projeto. 

6. Disciplina vinculada ao programa/projeto. 

7. Pesquisa vinculada ao programa/projeto. 

 

GRÁFICO 68–Fontes de conhecimento propiciadas ao bolsista pelo programa/projeto–2015 

 
Nota: Para melhor visualização dos dados representados nesse gráfico, foram excluídas as NR e NR-

Válidas, que  totalizaram 4,20% das respostas. 

Fonte: Arquivos DAEXT 
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1. Contato com profissionais da área. 

2. Construção de visão crítica sobre a prática profissional. 

3. Ampliação do universo de referência da atuação na área profissional. 

4. Contribuição para a definição da área de atuação. 

5. Vivência de trabalho multidisciplinar. 

6. Experiência de trabalho em equipe. 

GRÁFICO 69 – Formas de articulação da formação acadêmica  

com a futura prática profissional – 2015 

 
Nota: Para melhor visualização dos dados representados nesse gráfico, foram excluídas as NR e NR-

Válidas, que  totalizaram 4,20% das respostas. 

Fonte: Arquivos DAEXT 
 

GRÁFICO 70– Forma de acesso do bolsista ao plano de atividades 

a ser cumprido por ele – 2015 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 
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GRÁFICO 71 – Forma de acesso do bolsista ao plano de atividades 

a ser cumprido por ele – Orientadores 

 
     Fonte: Arquivos DAEXT 

 

 

 

GRÁFICO 72 – Cumprimento do plano de atividades do bolsista – 2015 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 

 

 

 

GRÁFICO 73 – Cumprimento do plano de atividades do bolsista – 

Orientadores 

 
  Fonte: Arquivos DAEXT 
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1. Insuficiência de tempo. 

2. Acúmulo de atividades. 

3. Limitação da orientação. 

4. Limitação do bolsista. 

5. Insuficiência de recursos (financeiros, humanos, equipamentos etc.). 

6. Limites apresentados pelo público-alvo do programa/projeto. 

7. Limites apresentados pelo(s) parceiro(s) do programa/projeto. 

8. Desligamento do programa/projeto. 

 

GRÁFICO 74 – Fatores que influenciaram o não cumprimento integral 

do Plano de Atividades do bolsista 2015 

 
Nota: 2 Bolsistas responderam a questão devido ao não cumprimento integral do plano. 

Fonte: Arquivos DAEXT 

 

 

GRÁFICO 75 – Fatores que influenciaram o não cumprimento integral do  

Plano de Atividades do bolsista – orientadores 

 
Nota: 3 orientadores responderam à questão. 

Fonte: Arquivos DAEXT 
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GRÁFICO 76 – Alcance dos objetivos pelos programas/projetos  

segundo os bolsistas – 2015 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 

 

1. Período curto para desenvolvimento do Programa/Projeto. 

2. Superdimensionamento de atividades para a equipe. 

3. Problemas de coordenação. 

4. Falta de planejamento das atividades. 

5. Objetivos estabelecidos eram demasiadamente amplos.  

6. Problemas na equipe. 

7. Falta de recursos (financeiros, humanos, equipamentos etc.).  

8. Limites apresentados pelo público-alvo do Programa/Projeto.  

9. Limites apresentados pelo(s) parceiro(s) do Programa/Projeto. 

10. Programa/projeto ainda está em desenvolvimento. 

 

GRÁFICO 77 – Opinião dos bolsistas a respeito das contribuições 

da ação para o público-alvo – 2015 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 
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MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E JARDIM BOTÂNICO DA UFMG39 

GRÁFICO 78 – Período do curso dos bolsistas de extensão – 2015 

 
 Nota: 13 bolsistas responderam à questão. 
 Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 79 – Tempo de participação dos bolsistas de extensão nos 

 programas/projetos – 2015 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 80– Atuação voluntária dos bolsistas nas ações  

de extensão – 2015 

 
 Fonte: Arquivos DAEXT 

                                                 
39 Quantitativo de respondentes: 13 bolsistas e 49 orientadores. O gráfico relativo aos fatores que influenciaram o 

não alcance integral do plano de atividade do bolsista, segundo os seus orientadores, não foi apresentado porque não 

houve orientador respondente desta unidade. 
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1. Concepção e elaboração da proposta do programa/projeto 

2. Desenvolvimento de atividades junto ao público-alvo 

3. Apoio na coordenação do programa/projeto 

4. Gestão administrativa do programa/projeto 

5. Desenvolvimento de pesquisa 

6. Avaliação do programa/projeto 

7. Elaboração de produto(s) acadêmico(s) 

 

GRÁFICO 81 – Formas de participação dos bolsistas nas ações de extensão – 2015 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 

 

 

GRÁFICO 82 – Formas de participação dos bolsistas nas ações de extensão – Orientadores 

 
Nota: 49 orientadores responderam à pergunta 

Fonte: Arquivos DAEXT 
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GRÁFICO 83 – Produtos acadêmicos elaborados com a participação dos 

bolsistas de extensão – 2015 

 
Total de respondentes: 9  e total de produtos elaborados 15       

Fonte: Arquivos DAEXT 

 

1. Ainda não foi encaminhada solicitação ao Colegiado do Curso 

2. Sim, pela atribuição de crédito 

3. Não 

4. Não sabia da possibilidade de creditação curricular por participação em programa/projeto 

de extensão ou como consegui-la 

5. Foi solicitado ao Colegiado do Curso mas ainda não teve resposta 

6. Sim, por meio de notificação no histórico escolar 

 

GRÁFICO 84 – Reconhecimento da participação do bolsista de extensão 

para fins de integralização curricular – 2015 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 

 

1. Oportunidade de refletir sobre sua formação acadêmica. 

2. Melhor desempenho acadêmico. 
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3. Oportunidade de experienciar e/ou refletir sobre as questões sociais que envolvem a sua 

área de formação. 

4. Oportunidade de articulação teórico-metodológica entre diferentes áreas do conhecimento. 

5. Oportunidade de vivenciar a integração ensino, pesquisa e extensão. 

6. Oportunidade de troca de experiências e saberes entre a equipe do programa/projeto e o 

público-alvo. 

7. Autonomia no desenvolvimento de atividades. 

8. Desenvolvimento da capacidade de sistematizar conhecimentos, informações. 

9. Aquisição/construção de conhecimentos teórico-metodológicos. 

10. Oportunidade de articular a formação acadêmica com a futura prática profissional. 

 

GRÁFICO 85 – Contribuições do programa/projeto para a formação do  

bolsista de extensão – 2015 

 
   Fonte: Arquivos DAEXT 

 

1. Oportunidade de refletir sobre sua formação acadêmica; 

2. Melhor desempenho acadêmico; 

3. Oportunidade de experenciar e/ou refletir sobre as questões sociais que envolvem sua área 

de formação; 

4. Oportunidade de articulação teórico-metodológico entre as diferentes áreas de 

conhecimento; 

5. Oportunidade de vivenciar a integração ensino, pesquisa e extensão; 

6. Oportunidade de troca de experiência e saberes entre a equipe do programa/projeto e o 

público-alvo; 

7. Autonomia do desenvolvimento de atividades; 

8. Desenvolvimento da capacidade de sistematizar conhecimentos e informações; 

9. Aquisição/construção de conhecimentos teórico-metodológicos; 

10. Oportunidade de articular a formação acadêmica com a futura prática profissional; 

11. Reconhecimento curricular na participação do programa/projeto; 



111 

 

12. Oportunidade de ser autor ou coautor de produto acadêmico. 

 

GRÁFICO 86 – Contribuições do programa/projeto para a formação  

do bolsista de extensão – Orientadores 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 

 

1. A bibliografia utilizada. 

2. O diálogo/atividades desenvolvidas junto ao público-alvo do programa/projeto. 

3. O diálogo/atividades desenvolvidas junto ao(s) parceiro(s) do programa/projeto. 

4. O diálogo/atividades desenvolvidas junto à equipe executora do programa/projeto. 

5. As orientações do orientador do programa/projeto. 

6. Disciplina vinculada ao programa/projeto. 

7. Pesquisa vinculada ao programa/projeto. 

 

GRÁFICO 87–Fontes de conhecimento propiciadas ao bolsista pelo programa/projeto–2015 

 
Nota: Para melhor visualização dos dados representados nesse gráfico, foram excluídas as NR e NR-Válidas, 

que  totalizaram 8,30% das respostas 

Fonte: Arquivos DAEXT 
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1. Contato com profissionais da área. 

2. Construção de visão crítica sobre a prática profissional. 

3. Ampliação do universo de referência da atuação na área profissional. 

4. Contribuição para a definição da área de atuação. 

5. Vivência de trabalho multidisciplinar. 

6. Experiência de trabalho em equipe. 

 

GRÁFICO 88– Formas de articulação da formação acadêmica  

com a futura prática profissional – 2015 

 
Nota: Para melhor visualização dos dados representados nesse gráfico, foram excluídas as NR e NR-Válidas, 

que  totalizaram 23,10% das respostas 

Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 89 – Forma de acesso do bolsista ao plano de atividades 

a ser cumprido por ele – 2015 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 
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GRÁFICO 90– Forma de acesso do bolsista ao plano de atividades  

a ser cumprido por ele – Orientadores 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 

 

 

GRÁFICO 91 – Cumprimento do plano de atividades do bolsista – 2015 

 
   Fonte: Arquivos DAEXT 

 

 

GRÁFICO 92 – Cumprimento do plano de atividades do bolsista –  

Orientadores 

 
  Fonte: Arquivos DAEXT 
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1. Insuficiência de tempo. 

2. Acúmulo de atividades. 

3. Limitação da orientação. 

4. Limitação do bolsista. 

5. Insuficiência de recursos (financeiros, humanos, equipamentos etc.). 

6. Limites apresentados pelo público-alvo do programa/projeto. 

7. Limites apresentados pelo(s) parceiro(s) do programa/projeto. 

8. Desligamento do programa/projeto. 

 

GRÁFICO 93 – Fatores que influenciaram o não cumprimento integral 

do Plano de Atividades do bolsista 2015 

 
Nota: 7 Bolsistas responderam a questão devido ao não cumprimento integral do plano. 

    Fonte: Arquivos DAEXT 

 

 

GRÁFICO 94 – Alcance dos objetivos pelos programas/projetos  

segundo os bolsistas – 2015 

 
       Fonte: Arquivos DAEXT 

 

1. Período curto para desenvolvimento do Programa/Projeto. 

2. Superdimensionamento de atividades para a equipe. 

3. Problemas de coordenação. 
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4. Falta de planejamento das atividades. 

5. Objetivos estabelecidos eram demasiadamente amplos.  

6. Problemas na equipe. 

7. Falta de recursos (financeiros, humanos, equipamentos etc.).  

8. Limites apresentados pelo público-alvo do Programa/Projeto.  

9. Limites apresentados pelo(s) parceiro(s) do Programa/Projeto. 

10. Programa/projeto ainda está em desenvolvimento. 

 

GRÁFICO 95 – Fatores que influenciaram o não alcance integral dos objetivos 

da ação segundo os bolsistas – 2015 

 
Nota: 3 Bolsistas responderam a questão. 

Fonte: Arquivos DAEXT 

 

 

GRÁFICO 96 – Opinião dos bolsistas a respeito das contribuições da ação 

para o público-alvo – 2015 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 
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APÊNDICE – 04 

Comparativo dos Gráficos - Relatório Bolsistas e Orientadores 2014 e 2015 

 

1. FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS BOLSISTAS 

 

GRÁFICO 1 – Período do curso dos bolsistas de extensão – 2014 

 
        Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 2 – Período do curso dos bolsistas de extensão – 2015 

 
         Fonte: Arquivos DAEXT 
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GRÁFICO 3 – Tempo de participação dos bolsistas de extensão nos 

programas/projetos – 2014 

 
                       Fonte: Arquivos DAEXT 

 

 

GRÁFICO 4– Tempo de participação dos bolsistas de extensão nos 

programas/projetos – 2015 

 
               Fonte: Arquivos DAEXT 
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GRÁFICO 5 – Relação entre o período do curso dos bolsistas de extensão e o tempo 

de participação no programas/projetos – 2014 

 
     Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 6- Relação entre o período do curso dos bolsistas de extensão e o tempo  

de participação no programas/projetos – 2015 

 
      Fonte: Arquivos DAEXT 
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GRÁFICO 7 – Atuação voluntária dos bolsistas nas ações de extensão – 2014 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 8 – Atuação voluntária dos bolsistas nas ações de extensão – 2015 

 
          Fonte: Arquivos DAEXT 
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1. Concepção e elaboração da proposta do programa/projeto 

2. Desenvolvimento de atividades junto ao público-alvo 

3. Apoio na coordenação do programa/projeto 

4. Gestão administrativa do programa/projeto 

5. Desenvolvimento de pesquisa  

6. Avaliação do programa/projeto 

7. Elaboração de produto(s) acadêmico(s) 

 

GRÁFICO 9 – Formas de participação dos bolsistas nas ações de extensão – 2014 

 
Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 10 – Formas de participação dos bolsistas nas ações de extensão – 2015 

 
  Fonte: Arquivos DAEXT 
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GRÁFICO 11 – Produtos acadêmicos elaborados com a participação dos  

bolsistas de extensão – 2014 

 
     Nota: Total de respostas 790 

     Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 12 – Produtos acadêmicos elaborados com a participação 

dos bolsistas de extensão – 2015 

 
         Nota: Total de respostas: 308 

         Fonte: Arquivos DAEXT 
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GRÁFICO 13 – Reconhecimento da participação do bolsista de extensão 

para fins de creditação curricular – 201440 

 
 Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 14 – Reconhecimento da participação do bolsista de extensão 

para fins de creditação curricular – 2015 

 
    Fonte: Arquivos DAEXT 

 

 

 

 

  

                                                 
40 Diferentemente dos demais gráficos, a organização do gráfico 7 se deu pela ordem de opções de resposta do 

formulário de avaliação (afirmativas e negativas) e não pela ordem de frequência das respostas. 
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1. Oportunidade de refletir sobre sua formação acadêmica 

2. Melhor desempenho acadêmico 

3. Oportunidade de experienciar e/ou refletir sobre as questões sociais que envolvem a sua 

área de formação 

4. Oportunidade de articulação teórico-metodológica entre diferentes áreas do conhecimento 

5. Oportunidade de vivenciar a integração ensino, pesquisa e extensão 

6. Oportunidade de troca de experiências e saberes entre a equipe do programa/projeto e o 

público-alvo 

7. Autonomia no desenvolvimento de atividades 

8. Desenvolvimento da capacidade de sistematizar conhecimentos, informações 

9. Aquisição/construção de conhecimentos teórico-metodológicos 

10. Oportunidade de articular a formação acadêmica com a futura prática profissional.  

 

GRÁFICO 15 – Contribuições do programa/projeto para a formação 

 do bolsista de extensão – 2014 

 
   Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 16 – Contribuições do programa/projeto para a formação 

 do bolsista de extensão – 2015 

 
   Fonte: Arquivos DAEXT 
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1. A bibliografia utilizada 

2. O diálogo/atividades desenvolvidas junto ao público-alvo do programa/projeto 

3. O diálogo/atividades desenvolvidas junto ao(s) parceiro(s) do programa/projeto 

4. O diálogo/atividades desenvolvidas junto à equipe executora do programa/projeto 

5. As orientações do orientador do programa/projeto 

6. Disciplina vinculada ao programa/projeto 

7. Pesquisa vinculada ao programa/projeto 

 

GRÁFICO 17 – Fontes de conhecimento propiciadas ao bolsista pelo 

programa/projeto – 201441 

 
Nota: Total de respostas 970 

Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 18 – Fontes de conhecimento propiciadas ao bolsista pelo 

programa/projeto – 2015 

 
Nota: Total de respostas 332. Para melhor visualização dos dados representados nesse gráfico, foram 

excluídas as NR e NR-Válidas, que  totalizaram 30,25% das respostas. 

    Fonte: Arquivos DAEXT 

 

                                                 
41 Para melhor visualização dos dados representado nesse gráfico, foram excluídas as NR e NR-Válidas. 
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1. Contato com profissionais da área 

2. Construção de visão crítica sobre a prática profissional 

3. Ampliação do universo de referência da atuação na área profissional 

4. Contribuição para a definição da área de atuação 

5. Vivência de trabalho multidisciplinar 

6. Experiência de trabalho em equipe 

 

GRÁFICO 19 – Formas de articulação da formação acadêmica com a futura 

prática profissional – 2014 

 
Nota: Total de respostas 970 

Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 20 – Formas de articulação da formação acadêmica  

com a futura prática profissional – 2015 

 
Nota: Total de respostas 333. Para melhor visualização dos dados representados nesse gráfico, foram 

excluídas as NR e NR-Válidas, que  totalizaram 30,05% das respostas. 

  Fonte: Arquivos DAEXT 
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GRÁFICO 21 – Forma de acesso do bolsista ao plano de atividades  

a ser cumprido por ele – 2014 

 
        Fonte: Arquivos DAEXT 

 

 

GRÁFICO 22 – Forma de acesso do bolsista ao plano de atividades 

a ser cumprido por ele – 2015 

 
          Fonte: Arquivos DAEXT 
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GRÁFICO 23 – Cumprimento do plano de atividades do bolsista – 2014 

 
          Fonte: Arquivos DAEXT 

 

 

GRÁFICO 24 – Cumprimento do plano de atividades do bolsista – 2015 

 
           Fonte: Arquivos DAEXT 
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9. Insuficiência de tempo 

10. Acúmulo de atividades 

11. Limitação da orientação 

12. Limitação do bolsista 

13. Insuficiência de recursos (financeiros, humanos, equipamentos etc.) 

14. Limites apresentados pelo público-alvo do programa/projeto 

15. Limites apresentados pelo(s) parceiro(s) do programa/projeto 

16. Desligamento do programa/projeto 

 

GRÁFICO 25 – Fatores que influenciaram o não cumprimento integral do 

 Plano de Atividades do bolsista – 201442 

 
Nota: total de questionários/respostas: 1 - 321, 2 - 320, 3 - 319, 4 - 317, 5 - 319, 

6 - 318, 7 - 316, 8 - 319. 

 Fonte: Arquivos DAEXT 
 

GRÁFICO 26 – Fatores que influenciaram o não cumprimento integral do  

Plano de Atividades do bolsista – 2015 

 
Nota: Total de questionários/respostas: 1 - 110, 2 – 109, 3 – 110, 4 - 110, 5 - 110, 

6 - 110 , 7 - 110, 8 - 109. Para melhor visualização dos dados representados nesse 

gráfico, foram excluídas as NR e NR-Válidas, que  totalizaram cerca de 77% das 

respostas. 

Fonte: Arquivos DAEXT 

                                                 
42 Para melhor visualização dos dados representado nesse gráfico, foram excluídas as NR e NR-Válidas, que 

totalizaram cerca de 68% das respostas. 



129 

 

 

GRÁFICO 27 – Alcance dos objetivos pelos programas/projetos segundo 

os bolsistas – 2014 

 
      Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 28 – Alcance dos objetivos pelos programas/projetos  

segundo os bolsistas – 2015 

 
        Fonte: Arquivos DAEXT 
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1. Período curto para o desenvolvimento do programa/projeto 

2. Superdimensionamento de atividades para a equipe 

3. Problemas de coordenação 

4. Falta de planejamento das atividades 

5. Objetivos estabelecidos eram demasiadamente amplos 

6. Problemas na equipe 

7. Falta de recursos (financeiros, humanos, equipamentos, etc) 

8. Limites apresentados pelo público-alvo do programa/projeto 

9. Limites apresentados pelo(s) parceiro(s) do programa/projeto 

10. Programa/projeto ainda está em desenvolvimento 

 

GRÁFICO 29 – Motivos que influenciaram o não alcance integral  

dos objetivos da ação segundo os bolsistas – 201443 

 
Nota: total de questionários/respostas: 1- 286, 2 - 284, 3 - 284, 4 - 285, 5 - 281, 6 - 

282, 7 - 282, 8 - 283, 9 - 282, 10 - 284.  

Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 30 – Fatores que influenciaram o não alcance integral  

dos objetivos da ação segundo os bolsistas – 201544 

 
Nota: Total de questionários/respostas: 34, para todos os dez motivos.  

   Fonte: Arquivos DAEXT 

                                                 
43 Para melhor visualização dos dados representado nesse gráfico, foram excluídas as NR e NR - Válidas, que 

totalizaram cerca de 71% das respostas. 
44 Para melhor visualização dos dados representados nesse gráfico, foram excluídas as NR e NR-Válidas, que 

totalizaram cerca de 92,9% das respostas. 
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GRÁFICO 31 – Opinião dos bolsistas a respeito das contribuições da ação  

para o público-alvo – 2014 

 
               Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 32 – Opinião dos bolsistas a respeito das contribuições da ação  

para o público-alvo – 2015 

 
         Fonte: Arquivos DAEXT 
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Objetivos da Extensão Universitária na visão dos bolsistas: 

Tabela 1 – Distribuição das respostas dos bolsistas por categorias de análise -2014 

Categorias de Análise N % 

1. Campo para a prática do/a discente – Integração teoria e prática 335 35,40 

2. Interação Universidade – Sociedade 259 27,40 

3. Melhorar a formação 253 26,80 

4. Beneficiar a comunidade 163 23,90 

5. Transmissão de conhecimento 175 18,49 

6. Troca de saberes e experiências entre Universidade e Sociedade 124 13,10 

7. Unir ensino, pesquisa e extensão 101 10,70 

8. Interdisciplinaridade/Integração entre áreas do conhecimento 98 10,40 

9. Outros 73 7,70 

10. Desenvolver pesquisas 56 5,91 

11. Mudança pessoal 25 2,64 

         Fonte: Arquivos DAEXT 

 

Tabela 2 – Distribuição das respostas dos bolsistas por categorias de análise -2015 

Categorias de Análise N % 

1. Campo para a prática do/a discente – Integração teoria e prática 161 34,4 

2. Melhorar a formação  132 28,2 

3. Interação Universidade – Sociedade 131 28,0 

4. Beneficiar a comunidade 119 25,4 

5. Transmissão de conhecimento 87 18,6 

6. Troca de saberes e experiências entre Universidade e Sociedade 67 14,3 

7. Unir ensino, pesquisa e extensão 64 13,7 

8. Transformação social 36 7,7 

9. Desenvolver pesquisa 33 7,1 

10. Retorno aos investimentos da sociedade  27 5,8 

11. Interdisciplinaridade/Integração entre áreas do conhecimento 25 5,3 

12. Mudança pessoal 11 2,4 

13. Relação professor-aluno 7 1,5 

14. Outros 29 6,2 

  Fonte: Arquivos DAEXT 
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2. FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS ORIENTADORES 

GRÁFICO 1 – Distribuição dos bolsistas por unidade da ação – 201445 

 
            Fonte: Arquivos DAEXT 

 

 

 

                                                 
45 Mais da metade das ações vinculadas ao “Gabinete-Reitoria” referem-se ao Espaço do Conhecimento (54,3%). 
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GRÁFICO 2– Distribuição dos bolsistas por unidade da ação - 2015 

 
       Fonte: Arquivos DAEXT. 

 

 

 

 

 



135 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 – Distribuição dos bolsistas por unidade do orientador – 2014 

 
                     Fonte: Arquivos DAEXT 
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GRÁFICO 4 – Distribuição dos bolsistas por unidade do orientador - 2015 

 
Fonte: Arquivos DAEXT
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GRÁFICO 5 – Formas de participação dos bolsistas nas ações de extensão – 2014 

 
   Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 6 – Formas de participação dos bolsistas nas ações de extensão - 2015 

 
     Fonte: Arquivos DAEXT. 
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1. Oportunidade de refletir sobre a sua formação acadêmica 

2. Melhor desempenho acadêmico 

3. Oportunidade de experienciar e/ou refletir sobre as questões sociais que envolvem a sua área de formação 

4. Oportunidade de articulação teórica-metodológica entre diferentes áreas de conhecimentos 

5. Oportunidade de vivenciar a integração, ensino, pesquisa e extensão 

6. Oportunidade de troca de experiências e saberes entre a equipe do programa/projeto e o público-alvo 

7. Autonomia no desenvolvimento de atividades 

8. Desenvolvimento da capacidade de sistematizar conhecimentos, informações 

9. Aquisição/Construção de conhecimentos teórico-metodológicos 

10. Oportunidade de articular a formação acadêmica com a futura prática profissional 

11. Reconhecimento curricular da participação no programa/projeto 

12. Oportunidade de ser autor ou coautor de produto acadêmico 

 

GRÁFICO 7 – Contribuições do programa/projeto para a formação 

do bolsista de extensão – 2014 

 
 Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 8 – Contribuições do programa/projeto para a formação 

do bolsista de extensão – 2015 

 
 Fonte: Arquivos DAEXT. 
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GRÁFICO 9 – Forma de acesso do bolsista ao plano de atividades 

a ser cumprido por ele – 2014 

 
       Fonte: Arquivos DAEXT 

 

GRÁFICO 10 – Formas de acesso do bolsista ao plano de atividades 

a ser cumprido por ele – 2015 

 
           Fonte: Arquivos DAEXT. 
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GRÁFICO 11 – Cumprimento do Plano de Atividades do bolsista – 2014 

 
          Fonte: Arquivos DAEXT 

 

 

 

 

GRÁFICO 12 – Cumprimento do Plano de Atividades do bolsista – 2015 

 
            Fonte: Arquivos DAEXT. 
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GRÁFICO 13 – Fatores que influenciaram o não cumprimento integral do Plano de  

Atividades do bolsista – 2014 

 
          Nota: Total de respondentes: 304. Total respostas: 619. 

          Fonte: Arquivos DAEXT 

 

 

GRÁFICO 14 – Fatores que influenciaram o não cumprimento integral do Plano de 

Atividades do bolsista – 2015 

 
     Nota: Total de respondentes: 98. Total respostas: 167. 

          Fonte: Arquivos DAEXT. 

 

 


