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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

 

Indicadores de extensão para alocação de vaga docente 

 

Dois indicadores relacionados à extensão para alocação de vaga docente nos 

departamentos são fornecidos pela Proex à Comissão Permanente de Pessoal Docente 

(CPPD): 

 

• INDICADOR 1: número de professores do departamento que se dedica às 

atividades de extensão em relação ao número total de professores da UFMG que 

se dedica às atividades de extensão. 

 

• INDICADOR 2: número e características das atividades de extensão nos 

departamentos. Número de programas, projetos, cursos, prestação de serviços e 

eventos desenvolvidos pelo departamento, em relação àqueles desenvolvidos por 

toda a UFMG, ponderados por suas características próprias e o comprometimento 

dos docentes em relação às diretrizes de extensão.  

 

No cálculo da pontuação são consideradas as características das atividades e a 

observância das diretrizes de extensão: 

! a participação do aluno como indicador da diretriz impacto na formação do 

discente; 

! o caráter interdepartamental/interunidades como indicador da diretriz 

interdisciplinaridade; 

! a coordenação de atividades de extensão que é valorizada atribuindo-se pontos 

aos departamentos dos coordenadores; 

! a vinculação a programas e/ou projetos, indicador da diretriz articulação de 

atividades; 

! registro de produtos acadêmicos gerados no âmbito das atividades de extensão. 
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Além disso, são considerados:  

! Curso: o “equivalente aluno”, indicador que espelha com maior clareza o esforço 

acadêmico para a realização do curso (carga horária do curso X número de 

concluintes).  

! Eventos: sua duração em dias de realização, não sendo considerado o tempo gasto na 

preparação do evento. 

! Prestação de Serviço: a) Contratual - exemplos: serviço eventual; atividade de 

propriedade intelectual; e exames e laudos técnicos; b) Institucional - exemplos: 

atendimento ao público em espaços de cultura, ciência e tecnologia; atendimento 

jurídico e judicial; atendimento em saúde humana; e atendimento em saúde animal. 

 

 

Observações importantes: 

• Os dados referentes às atividades de extensão dos departamentos são extraídos 

do SIEX; 

• Atividade com status DESATUALIZADO não é computada para quantificação; 

• A referência para o cômputo é o departamento de origem do docente que participa 

da atividade de extensão; 

• Se os campos turmas (para curso), realizações (para evento) e execução (para 

prestação de serviço) não estiverem preenchidos não são CONTABILIZADOS; 

• Prestação de serviço sem estudante não é computada. 

 

 


