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RESUMO
O estudo teve como objetivo avaliar a qualidade técnica do Guia de Creditação da
Extensão Universitária na Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, tendo
como propósito servir de orientação a professores, técnicos administrativos de nível
superior, coordenadores de graduação e de extensão, no processo de implementação
da creditação da extensão universitária. A abordagem avaliativa utilizada foi a
centrada nos consumidores, contando com a participação de 19 respondentes ligados
às coordenações de extensão. O instrumento avaliativo foi elaborado tomando por
base os padrões das categorias de utilidade, adequação e precisão, do Joint
Committee on Standards for Educational Evaluation, que foram analisados e
adaptados, permitindo a construção de uma lista de verificação com 20 itens, sendo
validada quanto à técnica e ao conteúdo por três especialistas em Avaliação. O
formulário foi enviado por meio eletrônico às coordenações de extensão. Os
resultados evidenciam o desempenho do instrumento com relação aos padrões, tendo
por critério três níveis de julgamento: concordo, concordo parcialmente e discordo. As
conclusões revelam o atendimento a cinco padrões: Produtos e processos
significativos, Clareza textual, Qualidade e solidez das informações, Informações
fidedignas e Gerenciamento das informações. Esse cenário aponta para a
necessidade de ampliação da divulgação do Guia de Creditação e a preparação de
nova edição com a participação dos usuários. Além disso, sugere a necessidade de
treinamentos periódicos, bem como a preparação de um tutorial com o propósito de
auxiliar na implementação das ações de extensão.
Palavras-chave:
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Universitária. Avaliação Centrada nos Consumidores. Lista de Verificação.
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ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate the technical quality of the Guide of
Creditation for University Extension at the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ),
with the purpose of providing guidance to professors, graduated administrative
technicians, graduation and extension coordinators in the process Implementation of
university extension accreditation. The evaluation approach used was the one focused
on consumers, counting on the participation of 19 respondents linked to extension
coordination. The evaluation instrument was developed based on the standards of
utility, adequation and precision of the Joint Committee on Standards for Educational
Evaluation, which were analyzed and adapted, allowing the construction of a checklist
with 20 items, validated by the technique and content by three experts in Evaluation.
The form was sent electronically to the extension coordinators. The results evidence
the performance of the instrument regarding the standards, with three levels of
judgment: I agree, I agree partially and I disagree. The conclusions reveal the
achievement of five standards: Significant products and processes, Textual clarity,
Quality and substance of information, Reliable information and Information
management. This scenario indicate the need to increase the dissemination of the
Guide of Creditation and the preparation of a new edition with the participation of the
users. Furthermore, it suggests the need for periodic training, as well as the
preparation of a tutorial with the purpose of assisting in the implementation of extension
actions.
Keywords: Guide of Creditation for University Extension. University Extension.
Consumer-Centered Assessment. Verification list.
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1 A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
A etimologia da palavra extensão é latina e sua significância se resume ao ato
ou efeito de estender. A palavra estender, por sua vez, de mesma raiz etimológica,
possui vários significados, entre eles: alastrar, espalhar; tornar mais amplo
(EXTENSÃO, [C2000]). Com isto, a extensão, ao aplicar-se ao conhecimento
universitário, faz com que esse assuma uma certa grandiosidade estendendo-se e
alastrando-se para além da própria comunidade.
Com o sentido de dar continuidade à educação superior, surge no século XIX,
mais precisamente na Inglaterra, o conceito de extensão universitária; Mirra (2009, p.
77) destaca que:
A Universidade de Cambridge, em 1871, foi provavelmente a primeira
a criar um programa formal de “cursos de extensão” a ser levados por
seus docentes a diferentes regiões e segmentos da sociedade. [...]
Quase ao mesmo tempo outra vertente surgia em Oxford, com
atividades concebidas como uma espécie de movimento social voltado
para os bolsões de pobreza.

Segundo Paula (2013), após esse momento, a extensão surge também em
outras instituições de ensino a exemplo de países como Bélgica e Alemanha. Por volta
de 1890, as ideias extensionistas chegaram aos Estados Unidos e logo foram
colocadas em prática, acarretando a criação da American Society for the Extension of
University Teaching. O objetivo da sociedade era claro: fazer alavancar as
experiências bem sucedidas da Wisconsin Idea, nascidas na Universidade de
Wisconsin. Os resultados dessas intervenções ilustram iniciativas bem sucedidas.
Oliveira (2006) afirma que o modelo norte-americano influenciou as instituições
de ensino superior na América Latina com a implantação de técnicas que
promoveriam programas de desenvolvimento. Com relação ao Brasil, o autor cita a
legitimação desse modelo por Fernando de Azevedo, subscritor do Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova. Diante das novidades reveladas pelos projetos
extensionistas e ainda tomando por base o referido modelo, os Pioneiros da Educação
fundam, em 1926, a Escola Superior de Agricultura e Veterinária do Estado de Minas
Gerais, que, após três anos de funcionamento, passa a implementar a Semana do
Fazendeiro. Por meio desta iniciativa, a referida escola, pioneiramente, propagou
tecnologia e conhecimentos junto aos agricultores participantes. Outra experiência
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extensionista foi a das universidades populares, conhecidas como universidades
livres; nelas os graduandos colocavam em prática não só as metodologias e
tecnologias aprendidas em suas formações, como também difundiam concepções de
educação e de vida em sociedade. (ROCHA, 2001).
Ainda segundo Oliveira (2006), diversas ações marcaram a implantação e a
evolução do conceito da extensão universitária no Brasil, conforme ilustra no Quadro
1 a seguir:
Quadro 1 – Marcos históricos e conceituais da extensão universitária
Ano
1918
1920

1931

1937
1961

1965

1967
1968

1987

Marcos
Movimento de Córdoba
(Argentina)
Escola Superior de
Agricultura e
Veterinária de Viçosa
Reforma da Educação Francisco Campos Estatuto das
Universidades
Brasileiras - Decreto
19.851
União Nacional dos
Estudantes (UNE)
Lei de Diretrizes e
Bases da Educação
(LDB)

Ações
Inspirou o movimento estudantil brasileiro nas décadas
de 40 e 50.
Extensão Rural, baseada no modelo americano. Serve
de base à implementação dos Centro Rural Universitário
de Treinamento e Ação Comunitária - CRUTAC’s em
1960.
Caberia à extensão, divulgar, em benefício coletivo, as
atividades técnico-científicas desenvolvidas pela
universidade, a partir de cursos e conferências com
caráter educativo ou utilitário; difundir conhecimentos
etc.

Inicia-se movimento que pressionou o governo para a
nova Reforma da Educação Brasileira.
Impulsionada pela expansão dos movimentos sociais,
durante a década de 50, a LDB ficou em discussão no
Congresso durante anos, num sinal claro das
divergências entre grupos políticos e sociais na disputa
pela hegemonia.
Centro Rural
Iniciou-se com o funcionamento de uma maternidade no
Universitário de
município de Santa Cruz – RS, que estava fechada,
Treinamento e Ação
sendo gradativamente ampliado e a Universidade
Comunitária (CRUTAC) Federal do Rio Grande do Sul montou um planejamento
mais amplo, onde pudesse engajar os alunos de todos
os cursos da instituição e não somente os da área da
saúde.
Projeto Rondon
Buscava colocar os universitários a serviço do estado e
integrados à Segurança Nacional.
Reforma Universitária
No início dos anos 60, o movimento estudantil realizava
extensão a partir de ações assistencialistas e pontuais,
voltadas às populações carentes e desvinculadas de
projeto acadêmico de universidade.
Fórum Nacional de Pró- Revisão do conceito de Extensão. Rediscute-se a
reitores de Extensão
função social da universidade e intensifica-se o diálogo
das Universidades
político com o [Ministério da Educação] MEC, no que
Públicas Brasileiras
tange à Extensão universitária ser função universitária,
cabendo a implementação de Política de Extensão
Universitária por parte do Estado.

(Continua)
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(Conclusão)
Ano
1988

1996

Marcos
Promulgação da
Constituição da
República Federativa
do Brasil
Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Lei 9394, de
20/12/1996

1999

Plano Nacional de
Extensão Universitária

2004

Carta de Recife - a
Extensão e a Reforma
[do Ensino Superior]

2005/
2006

Anteprojeto de Lei da
Reforma do Ensino
Superior

Ações
Passados 20 anos da Reforma de 1968, a autonomia
universitária e o princípio da indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão são estabelecidos no texto
da Constituição da República Federativa do Brasil.
Art. 43. A educação superior tem por finalidade:
[...] VII – promover a extensão, aberta à participação da
população, visando à difusão das conquistas e
benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa
científica e tecnológica geradas na instituição.
Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes
cursos e programas:
[...] IV- de extensão, abertos a candidatos que atendam
aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas
instituições de ensino.
Art. 53. No exercício de sua autonomia, são
asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras,
as seguintes atribuições:
Parágrafo único. Para garantir a autonomia didáticocientífica das universidades, caberá aos seus
colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos
recursos orçamentários disponíveis, sobre:
[...] IV – programação das pesquisas e atividades de
extensão.
Pode-se observar que não previa um colegiado próprio
para a extensão.
Ressaltou a extensão como processo acadêmico
definido e efetivado a partir das exigências da realidade,
sendo indispensável na formação do aluno, na
qualificação do professor e no intercambio com a
sociedade.
Concebeu a Extensão como dimensão acadêmica na
formação de profissionais que, além de técnicos
competentes, sejam também cidadãos comprometidos
com a realidade sócio-política, tecnológica e cultural do
país. Concebeu também como sendo uma das
dimensões acadêmicas da pesquisa, capaz de gerar
novos produtos e processos sociais, culturais e
tecnológicos.
Entende que a Reforma [do Ensino Superior] deve
assegurar o princípio da indissociabilidade entre as
ações acadêmicas do ensino, da pesquisa e da
extensão.
Art. 3o – A educação superior é bem público que cumpre
sua função social por meio de atividades de ensino,
pesquisa e extensão. A extensão volta a aparecer como
3a atividade.
Art. 4o – A educação superior tem por finalidade:
(...) VII – a promoção da extensão, como processo
educativo, cultural e científico, em articulação com o
ensino e a pesquisa, a fim de viabilizar a relação
transformadora entre universidade e sociedade. [...].

Fonte: A autora (2016) adaptado de OLIVEIRA (2006).
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A partir dos marcos apresentados pelo Quadro 1, é possível perceber que a
legitimação da extensão seguiu longo percurso, com reflexos na Reforma da
Educação, no Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas
Brasileiras, na Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB), no Plano Nacional de Extensão, na reformulação
da LDB, na Carta de Recife e no Anteprojeto da Reforma Universitária.

1.1 O TEMPO E AS REFORMAS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
No âmbito do ensino superior, no que tange à política da extensão, faz-se
necessária a menção à História da Educação Brasileira, com o intuito de ressaltar seu
aspecto legislativo.
A Reforma do Ensino Secundário e do Ensino Superior, de 1931, também
conhecida como Reforma Francisco Campos, promulgou o Decreto-lei nº 19.851, de
11 de abril de 1931 (BRASIL, 1931), denominado Estatuto das Universidades
Brasileiras, com o seguinte teor:
Dispõe que o ensino superior no Brasil obedecerá, de preferência, ao
sistema universitário, podendo ainda ser ministrado em institutos
isolados, e que a organização técnica e administrativa das
universidades é instituída no presente Decreto, regendo-se os
institutos isolados pelos respectivos regulamentos, observados os
dispositivos do seguinte Estatuto das Universidades Brasileiras.

Alguns artigos do Decreto-lei referiram-se à Extensão; o de Título XIII, que mais
especificamente trata da vida social universitária, observa:
As universidades brasileiras, solidárias nos mesmos propósitos e
aspirações de cultura, devem manter ativo intercâmbio de
entendimento e de cooperação, afim de que eficazmente contribuam
para a grande obra nacional que lhes incumbe realizar.
Art. 99. A vida social universitária terá como organizações
fundamentais:
a) associações de classe, constituídas pelos corpos docente e
discente dos institutos universitários;
b) congressos universitários de 2 em 2 anos;
c) extensão universitária;
d) museu social (BRASIL, 1931).

Oliveira (2006) comenta que, nesse momento histórico, coube à extensão
universitária atuar como transmissora de conhecimentos da universidade para a
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sociedade, ofertando cursos, palestras, seminários, entre outros. Serrano (2013)
considera que o momento vivido pela extensão caracterizou-se como sendo um
momento de mudança, pois nele a universidade assumiu postura inovadora
dedicando-se a transmitir os conhecimentos adquiridos para a sociedade. Contudo,
ressalta que esse fluxo comunicativo se fez em via de mão única, isto é, da
universidade para a comunidade, como se apenas ela detivesse o saber. Neste
sentido, a modalidade comunicativa reproduziu o que Paulo Freire (1987) chamou de
educação bancária, pois os conhecedores depositaram seus conhecimentos naqueles
considerados desconhecedores.
Na década de 60, docentes, pesquisadores e estudantes universitários,
também engajados em movimentos sociais, e contrários ao regime político vigente,
passaram a exigir a reforma do sistema universitário brasileiro (MARTINS, 2009). A
Reforma Universitária, decorrente da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968
(BRASIL, 1968), ao fixar as normas de organização e funcionamento do ensino
superior e sua articulação com a escola média, além de apresentar outras
providências (ANTUNES; SILVA; BANDEIRA, 2011), traduziu-se como resposta à
sociedade.
A nova lei passou a obrigar os estabelecimentos de ensino superior e as
universidades a promoverem ações de extensão sob a forma de cursos e serviços
especiais à comunidade. De acordo com Oliveira (2006), o contexto social da ação
extensionista passou a retroalimentar a estrutura acadêmica, muito embora a
extensão ainda estivesse limitada à condição de ensino aplicado, distando da sua real
posição - 3a atividade-meio da vida universitária, que ladeia o ensino e a pesquisa. As
ideias e práticas de Paulo Freire, no que tangem a conceitos como retroalimentação
e mão dupla, favoreceram à discussão sobre a indissociabilidade entre as três
atividades-meio (SERRANO, 2013) e mostraram que a relação dialógica entre
sujeitos, sujeitos que pensam e trocam saberes entre si, em situação de prática
pedagógica libertadora, mostrava-se como caminho mais coerente para a extensão.
(MELO NETO, 2002, p. 169).
Tomando por base esse ideal, em 1987, as universidades públicas brasileiras
organizaram o I Encontro de Pró-Reitores de Extensão com o propósito de discutir o
conceito de extensão universitária, sua institucionalização e financiamento. A partir
desse encontro, foi criado e implantado, a partir de Regimento, o Fórum de PróReitores de Extensão das Universidades Públicas. (ENCONTRO DE PRÓ-REITORES
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DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS,1987). Ao
conceito de extensão, resultante do evento, coube a seguinte redação:
A extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico
que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a
relação transformadora entre a universidade e a sociedade.
A extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à
comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a
oportunidade da elaboração da práxis de um conhecimento
acadêmico. No retorno à universidade, docentes e discentes trarão um
aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele
conhecimento. Este fluxo, que estabelece a troca de saberes
sistematizados/acadêmico e popular, terá como consequência: a
produção de conhecimento resultante do confronto com a realidade
brasileira e regional; e a democratização do conhecimento acadêmico
e a participação efetiva da comunidade na atuação da universidade.
Além de instrumentalizadora deste processo dialético de teoria/prática,
a extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão
integrada do social. (ENCONTRO DE PRÓ-REITORES DE
EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS,
1987).

No ano seguinte, por ocasião da promulgação da Constituição da República
Federativa do Brasil, o conceito de extensão passou a constar do Art. 207, com a
seguinte redação: “As universidades gozam de autonomia didático-científica
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.” (BRASIL, 1999).
Em 1996, quando da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB, que estabelece as diretrizes e bases da educação brasileira (BRASIL,
1996), coube à extensão a seguinte referência:
Art. 43. A educação superior tem por finalidade:
VII – promover a extensão, aberta à participação da população,
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação
cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.
Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e
programas:
IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos
estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino.
Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às
universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:
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Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica das
universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa
decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre:
IV – programação das pesquisas e atividades de extensão. (BRASIL,
1996).

Na opinião de Serrano (2013, p. 11), diferentemente do que se esperava, a LDB
não contribuiu muito para a melhoria da qualidade da extensão universitária, na
medida em que a apresentou como “mecanismo de acessibilidade ao conhecimento
gerado nas instituições na forma de cursos.” Oliveira (2006) observa que a nova
legislação nacional não previu a criação de colegiados próprios para decidir acerca
das ações de extensão e que, em função disso, tal incumbência ficou a cargo dos
colegiados de ensino e pesquisa.
As ações referentes à extensão universitária continuaram sendo objeto da
reflexão de extensionistas. Em 1998, o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão
das universidades públicas elaborou o Plano Nacional de Extensão Universitária –
PNExt. Instituído em 1999, com o objetivo de promover a Política Nacional de
Extensão Universitária, na vigência do Plano Nacional de Educação, para o decênio
2011-2020, o Plano enfatizou a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
(BRASIL, 1999) e destacou ter os objetivos de:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

reafirmar a Extensão Universitária como processo acadêmico
definido e efetivado em função das exigências da realidade, além
de indispensável na formação do estudante, na qualificação do
professor e no intercâmbio com a sociedade;
conquistar o reconhecimento, por parte do Poder Público e da
sociedade brasileira, da Extensão Universitária como dimensão
relevante da atuação universitária, integrada a uma nova
concepção de Universidade Pública e de seu projeto políticoinstitucional;
contribuir para que a Extensão Universitária seja parte da solução
dos grandes problemas sociais do País;
conferir maior unidade aos programas temáticos que se
desenvolvem no âmbito das Universidades Públicas brasileiras;
estimular atividades de Extensão cujo desenvolvimento implique
relações multi, inter e ou transdisciplinares e interprofissionais de
setores da Universidade e da sociedade;
criar condições para a participação da Universidade na
elaboração das políticas públicas voltadas para a maioria da
população, bem como para que ela se constitua como organismo
legítimo para acompanhar e avaliar a implantação das mesmas;*
possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e
disponibilização de conhecimentos, permitindo a ampliação do
acesso ao saber e o desenvolvimento tecnológico e social do
País;
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8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

defender um financiamento público, transparente e unificado,
destinado à execução das ações extensionistas em todo território
nacional, viabilizando a continuidade dos programas e projetos;
priorizar práticas voltadas para o atendimento de necessidades
sociais (por exemplo, habitação, produção de alimentos, geração
de emprego, redistribuição da renda), relacionadas com as áreas
de Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação,
Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção, Trabalho;
estimular a utilização das tecnologias disponíveis para ampliar a
oferta de oportunidades e melhorar a qualidade da educação em
todos os níveis;
considerar as atividades voltadas para o desenvolvimento,
produção e preservação cultural e artística como relevantes para
a afirmação do caráter nacional e de suas manifestações
regionais;
estimular a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável
como componentes da atividade extensionista;
tornar permanente a avaliação institucional das atividades de
extensão universitária como um dos parâmetros de avaliação da
própria Universidade;
valorizar os programas de extensão interinstitucionais, sob a
forma de consórcios, redes ou parcerias, e as atividades voltadas
para o intercâmbio e a solidariedade;
atuar, de forma solidária, para a cooperação internacional,
especialmente a latinoamericana. (FÓRUM DE PRÓ-REITORES
DE
EXTENSÃO
DAS
UNIVERSIDADES
PÚBLICAS
BRASILEIRAS, 2012).

As discussões travadas pelos Pró-Reitores de Extensão se consolidaram por
meio dos Fóruns. Em 2004, após intensificação do debate nacional sobre nova
reforma universitária, elaboraram, de forma conjunta, a Carta de Recife – documento
onde se manifestam sobre a universidade que se quer e a importância de a extensão
universitária estar inserida em todas as ações acadêmicas (FÓRUM DE PRÓREITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS,
2004). Na Carta, reitera-se a necessária integração entre as três atividades-meio
sendo destacado que “As fronteiras entre elas devem ser superadas na prática
acadêmica, evidenciando as possibilidades de um fazer transversal e plural.”
(OLIVEIRA, 2006, p. 40).
As reflexões relativas às práticas educacionais extensionistas vêm seguindo,
ao longo do tempo, nas instituições de ensino superior do país. A proposta de reforma
universitária, elaborada em 2004, pela Associação Nacional dos Dirigentes de
Instituições Federais de Ensino Superior, deu origem, no ano de 2005, ao anteprojeto
de Lei da Reforma do Ensino Superior que está em tramitação no governo. No que se
refere à extensão, destaca-se:

22

Art. 3o A educação superior é bem público que cumpre sua função
social por meio das atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Art. 4o A educação superior tem por finalidade:
VII – a promoção da extensão, como processo educativo, cultural e
científico, em articulação com o ensino e a pesquisa, a fim de viabilizar
a relação transformadora entre universidade e sociedade.
Art. 6o A educação superior abrangerá:
IV – extensão em programas e atividades, para candidatos que
atendam aos requisitos estabelecidos pelas respectivas instituições de
ensino superior.

Sendo assim, o anteprojeto reitera a condição da extensão universitária como
3ª atividade-meio e importante pilar da formação humana e universitária.
1.2 A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO – UFRJ
À Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ – a PR-5 – cabe a gestão das atividades
de extensão e, para tal, deve articular e apoiar a execução da política extensionista
da Instituição, coordenando as diversas atividades realizadas (UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, [2000?]). Segundo a Pró-Reitoria de Graduação, na
universidade, as ações de extensão ocorrem sob a forma de requisitos curriculares
suplementares. Por serem condição necessária ao alcance de objetivos formativos,
quando enriquecem as oportunidades da aprendizagem acadêmica, esses requisitos
integram os cursos de graduação da UFRJ na forma de atividades, dotadas de
flexibilidade quanto ao local de realização, carga horária, atribuição de crédito
acadêmico etc. A título de ilustração, o Quadro 2 mostra variações desses dois últimos
aspectos em requisitos curriculares suplementares, promovidos por cursos de
graduação dos Centros de Filosofia e Ciências Humanas, e de Ciências da Saúde.
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Quadro 2 – Requisitos curriculares suplementares em cursos de graduação de
centros da UFRJ, anos 1985/86

Cursos

Comunicação Social
Odontologia
Enfermagem e Obstetrícia
Nutrição
Medicina
Licenciatura em
Educação Artística
Fonte: A autora (2016).

Habilitação
Jornalismo
Editoração
Publicidade e
Propaganda
Saúde Pública
Enfermagem Obstétrica
Médico-Cirúrgica
(Desenho)
(Música)

Requisito Curricular
Suplementar
Carga
Créditos
Horária
11

38h

2

6h

30

1.335h

20
0
0
0

60h
162h
16h
256h

Conforme mostra o Quadro 2, a atribuição de créditos aos requisitos
curriculares suplementares não ocorreu de forma harmoniosa nos dois Centros. Além
de ocorrências similares à essas, outras questões levaram a UFRJ a buscar a
padronização da prática extensionista, conforme consta do Relatório de Gestão de
2011: (a) reduzido número de ações propostas e/ou desenvolvidas, (b) falta de
padronização entre elas, atribuída em parte à dispersão geográfica da instituição, (c)
interesse em atender às demandas decorrentes da política de extensão, pactuada
pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão, em 2006. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO, 2011).
Em janeiro de 2012, a Pró-Reitoria de Extensão adotou o Sistema de
Informação e Gestão de Projetos objetivando, dentre outros, a informação, divulgação,
gestão e avaliação das ações em Extensão. Contudo, a creditação da extensão
realizada também requer cadastro no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica.
Considerando as várias dificuldades encontradas pela comunidade acadêmica
para registrar e creditar, devidamente, ações extensionistas nos dois sistemas
informacionais, a Pró-Reitoria de Extensão, em 2015, publicou o Guia de Creditação
da Extensão Universitária da UFRJ, com o intuito de orientar as ações e instâncias
envolvidas em todas as modalidades da Extensão.
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1.3 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO
A recente produção do Guia de Creditação da Extensão Universitária na UFRJ,
aliada à falta de cultura institucional no campo da Avaliação de Programas, justificam
a não identificação de ações relacionadas à sua avaliação.
No entanto, considerando-se o papel atribuído ao referido material, no âmbito
da extensão universitária, o presente estudo ganha relevo e importância quando se
volta para avaliar a qualidade técnica do Guia de Creditação, destinado a orientar a
comunidade

de

professores,

técnicos

administrativos

de

nível

superior,

coordenadores de graduação e de extensão quanto à creditação das atividades
extensionistas concebidas e/ou desenvolvidas pela Universidade.
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2 GUIA DE CREDITAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA UFRJ
Este Capítulo apresenta o Guia de Creditação da Extensão Universitária na
UFRJ (BENETTI; SOUSA; SOUZA, 2015), objeto do estudo avaliativo. Sua descrição
é consoante às seções que o estruturam, sendo, portanto, organizada em cinco partes
- Extensão universitária: conceito e diretrizes; Como incluir a Extensão Universitária
nos currículos dos cursos de graduação da UFRJ?; Mapa da Extensão na UFRJ;
Bibliografia; Anexos, precedidas da Apresentação.
A 1ª edição do Guia de Creditação, representada na Figura 1, encontra-se
disponível no site da Pró-Reitoria de Extensão – PR5, responsável pela sua
elaboração.
Figura 1 - Capa do guia de creditação da extensão na UFRJ

Fonte: BENETTI; SOUSA; SOUZA (2015).

Em linhas gerais, na Apresentação, o leitor tem acesso ao objetivo do Guia de
Creditação, ao período letivo em que a UFRJ incorporou a extensão universitária à
estrutura curricular dos cursos, atribuindo-lhe carga horária correspondente a 10% do
total previsto. Também informa o período em que as atividades extensionistas devem
ser divulgadas.
As partes integrantes do Guia de Creditação são descritas a seguir.
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 Extensão Universitária: conceito e diretrizes
A primeira parte do Guia de Creditação exibe o conceito de Extensão
Universitária, adotado pela UFRJ e estabelecido pelo Fórum de Pró-Reitores de
Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras:
A Extensão universitária, sob o princípio institucional da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo
interdisciplinar educativo, cultural, científico e político que promove a
interação transformadora entre universidade e outros setores da
sociedade. (BENETTI; SOUSA; SOUZA, 2015, p. 8).

De acordo com o Guia de Creditação (BENETTI; SOUSA; SOUZA, 2015, p. 7), a
ação

extensionista

requer

participação

efetiva

de

professores,

técnicos

administrativos, estudantes e membros dos setores sociais visando a formulação
conjunta de projetos, cursos e eventos, que “atendam às demandas da sociedade e,
ao mesmo tempo, coloquem em questão os saberes gerados na universidade.”
Também deve atender às diretrizes pactuadas pelo Fórum de Pró-Reitores de
Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras, no Plano
Nacional de Extensão

de 1999, que se

referem à

interação dialógica,

interdisciplinaridade e interprofissionalidade, indissociabilidade ensino – pesquisa –
extensão, impacto na formação do estudante e impacto na transformação social.
 Como incluir a Extensão Universitária nos currículos dos cursos de
graduação da UFRJ?
A segunda parte do Guia de Creditação, a inclusão da extensão universitária
nos currículos dos cursos de graduação da Universidade é referida a partir de um
conjunto de perguntas e orientações: Que ações de extensão universitária são
consideradas para fins de creditação curricular? Como cadastrar uma ação de
extensão na UFRJ? Como começou esse processo de inclusão da extensão
universitária nos currículos dos cursos de graduação? Passo a passo para a inclusão
da extensão universitária nos currículos dos cursos de graduação da UFRJ e
Perguntas frequentes sobre como incluir a extensão universitária nos currículos dos
cursos de graduação da UFRJ.
Para fins de creditação curricular, o Guia de Creditação explicita o
entendimento institucional acerca daquilo que se caracteriza como ações de extensão
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universitária: participação em programas, projetos, eventos e cursos. Além de
esclarecimentos baseados na Resolução do Conselho de Ensino de Graduação –
CEG, nº 02/2013, essas quatro modalidades da ação extensionista são apresentadas.
A parte do Guia de Creditação que responde à questão “Como cadastrar uma
ação de extensão na UFRJ?” aborda o encaminhamento burocrático das ações de
extensão na Universidade, o que inclui desde a sua aprovação, no órgão colegiado
da unidade acadêmica, até o seu registro em plataforma própria, tendo em vista seu
próximo julgamento.
A resposta à pergunta “Como começou esse processo de inclusão da extensão
universitária nos currículos dos cursos de graduação?” envolveu o resgate da
conceituação histórica da extensão, em nível nacional, seguida da apresentação de
sua historicidade propriamente, enquanto a atividade-meio da vida universitária.
O “Passo a passo para a inclusão da extensão universitária nos currículos dos
cursos de graduação da UFRJ” consta de cinco etapas, que são minuciosamente
descritas.
A apresentação das “Perguntas frequentes sobre como incluir a extensão
universitária nos currículos dos cursos de graduação da UFRJ” apresenta-se a partir
de um conjunto de 38 perguntas e respostas, elaboradas com base no teor de
reuniões das unidades acadêmicas, preocupadas em dominar o processo de ajuste
curricular para que os currículos passassem a incorporar 10% de ações de extensão.
Na sequência, a Tabela 1 exibe o agrupamento dessas perguntas frequentes segundo
os temas a que remetem.
Tabela 1 – Perguntas do guia de creditação: distribuição por tema
Temas das perguntas

No de perguntas

Ajuste/adequação da grade Curricular

17

Atividades de Extensão Universitária

8

Dúvidas sobre outras atividades

6

Bolsistas

2

Participação das Unidades que não têm curso de graduação

1

Creditação para estudantes de pós-graduação

1

Reconhecimento das atividades de extensão

2

Recursos Financeiros

1

Fonte: A autora (2016).
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 Mapa da extensão na UFRJ
A terceira parte do Guia de Creditação faz menção ao “Mapa da Extensão na
UFRJ.” Situado em espaço virtual, o referido mapa exibe todas as ações de extensão
universitária, em curso, situando-as no espaço físico da Universidade. O Mapa é
dinâmico e objetivo. Foi elaborado para auxiliar os graduandos na seleção de
requisitos curriculares suplementares, pertinentes a sua formação.
A Figura 2 reflete ações de extensão na UFRJ, em junho de 2016. Nela, as
cores vermelha, verde, amarela e azul referem-se, respectivamente, aos tipos de
atividades realizadas: projetos, programas, cursos e eventos.
Figura 2 – Mapa da extensão na UFRJ (jun/2016)

Fonte: BENETTI; SOUSA; SOUZA (2015).

 Bibliografia
O conjunto de publicações utilizadas na elaboração do Guia de Creditação
consta da quarta parte e serve como fonte de consulta para aprofundar conhecimentos
em Extensão Universitária.

29

 Anexos
Na quinta e última parte, o Guia de Creditação inclui os quatro anexos que
embasam ou viabilizam as ações extensionistas:
 Resolução CEG Nº 02/2013: regulamenta o registro e a inclusão de
atividades de extensão nos currículos dos cursos de graduação da UFRJ;
 Resolução CEG Nº 04/2014: altera e complementa a Resolução CEG Nº
02/2013;
 Modelos de Formulários do Conselho de Ensino de Graduação para o
registro de Requisito Curricular Suplementar – Grupo Extensão (Figura 3).
Figura 3 – Formulário de registro de requisito curricular suplementar

Fonte: BENETTI; SOUSA; SOUZA (2015).

 Modelo de Grade Curricular, disponibilizado no Sistema Integrado de Gestão
Acadêmica – SIGA, após incorporação do Grupo Extensão (Figura 4).
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Figura 4 – Modelo de grade curricular acrescido do grupo extensão

Fonte: BENETTI; SOUSA; SOUZA (2015).

Concluída a descrição do Guia de Creditação da Extensão na UFRJ,
apresentam-se, no Capítulo seguinte, os procedimentos metodológicos que
orientaram esse estudo.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente Capítulo traz as descrições dos procedimentos metodológicos
utilizados, referentes à abordagem avaliativa, categorias e padrões de avaliação,
questões avaliativas, construção, validação e aplicação do instrumento de avaliação,
e, por último, análise e interpretação dos dados.

3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
A palavra abordagem, dentre outros sentidos, pode sugerir “modo de se
aproximar de alguém: aproximação, chegada, interpelação, questionamento” ou
“modo de lidar com algo: tratamento, comportamento” (ABORDAGEM, [C2000]). A
partir desse último entendimento, pode-se afirmar que as abordagens avaliativas
configuram as maneiras pelas quais os objetos avaliativos serão tratados. A
categorização das abordagens é diversificada, variando conforme a autoria. Para
nortear o presente estudo, a abordagem avaliativa escolhida foi a centrada nos
consumidores.
Segundo Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), o principal propósito dessa
abordagem é o fornecimento de informações avaliativas sobre os objetos avaliados.
Por se tratar de uma avaliação predominantemente somativa, oferece, aos
consumidores, gestores e financiadores do programa, informações úteis à tomada de
decisões, quanto à continuidade ou não do programa avaliado. Chianca (2001, p. 22)
destaca pontos fortes da abordagem escolhida para orientar a presente avaliação:
Possibilitar o acesso amplo a informações importantes que ajudam no
momento de tomar decisão sobre a adoção ou não de produtos,
incluindo assim pessoas/organizações que não teriam tempo ou
recursos para acessar este tipo de informação;
Aumentar [...] os conhecimentos sobre os critérios mais apropriados
no momento de selecionar serviços/produtos de seu interesse.

3.2 CATEGORIAS E PADRÕES DE AVALIAÇÃO
Avaliações se fazem com base em critérios devidamente construídos e/ou
selecionados. Neste estudo, as categorias e padrões, estabelecidos pelo Joint
Committee on Standards for Educational Evaluation, para a avaliação de programas,
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foram estudados e adaptados de maneira que se converteram no conjunto de critérios
adotados na avaliação.
Os Padrões de Avaliação representam um esforço conjunto e
prolongado de várias organizações e associações norte-americanas e
canadenses, ligadas à educação e à avaliação. A finalidade desse
empreendimento foi produzir, em uma linguagem clara e de fácil
apreensão, diretrizes que pudessem tanto servir de orientação para a
elaboração de projetos avaliativos de programas ou de outros objetos
de avaliação, quanto para a execução deles próprios. (ELLIOT, 2011,
p. 950).

Em sua última versão, o Joint Committee (JOINT COMMITTEE ON
STANDARDS FOR EDUCATIONAL EVALUATION, 2011) distribuiu as diretrizes para
a avaliação de programas em cinco categorias: utilidade, adequação, precisão,
exequibilidade e responsabilização. A essas categorias agregam-se um total de 30
padrões de avaliação. As três primeiras delas foram selecionadas para nortear a
presente avaliação. A primeira, utilidade, traduz o nível de satisfação com que os
interessados julgam ter suas necessidades atendidas pelo programa; a segunda,
adequação, refere-se ao que é apropriado, válido, legal, correto, aceitável e justo na
avaliação (YARBROUGH et al., 2011); encerra padrões que,
Pretendem assegurar que a avaliação será desenvolvida respeitando
aspectos morais, éticos e legais concernentes à qualidade da
avaliação. Esses padrões são relativos ao bem estar das pessoas
envolvidas na avaliação ou que possam ser afetadas por seus
resultados. Lidam com acordos e contratos entre clientes e
avaliadores; tratam do respeito aos direitos dos participantes e a suas
interações durante a avaliação, assim como cuidam de possíveis
conflitos de interesses; focalizam o julgamento equilibrado de pontos
fortes e fracos do objeto avaliado; tornam os resultados acessíveis aos
interessados, apresentando um balanço contábil dos gastos com a
avaliação (ELLIOT, 2011, p. 952).

A terceira categoria diz respeito à precisão e, segundo Yarbrough et al. (2011),
focaliza a exatidão e consistência das representações, proposições e resultados. Por
conseguinte, seus padrões “buscam garantir que a informação técnica da avaliação,
referente às características que determinam o valor ou mérito do programa sob
avaliação, seja adequada e confiável”. (ELLIOT, 2011, p. 12).
As categorias exequibilidade e responsabilização não foram incorporadas
porque suas especificidades transcendem ao escopo dessa avaliação.
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A etapa metodológica seguinte envolveu o estudo e a seleção dos padrões de
cada uma das categorias consideradas.
3.2.1 Adaptação de padrões
O

conjunto

de

padrões

das

categorias

selecionadas

foi

estudado

minuciosamente a fim de se verificar quais deles subsidiariam o presente estudo. Para
tal, considerou-se a existência de afinidade entre as ideias por eles veiculadas e os
propósitos da avaliação. Em decorrência disso, foram julgados procedentes 10
padrões, sendo três das categorias utilidade (Atenção aos interessados; Informação
relevante; Produtos e processos significativos) e adequação (Orientação Responsiva
e Inclusiva; Transparência e Abertura; Clareza e Equidade) e quatro da categoria
precisão (Conclusões e Decisões Justificadas; Informação Válida; Informação
Fidedigna; Contexto e Gerenciamento das informações).
Logo em seguida, foram realizados ajustes na redação dos títulos de três
padrões; as descrições de todos eles foram adaptadas para atender às
especificidades da avaliação. Os Quadros 3, 4 e 5, referentes às categorias utilidade,
adequação

e

precisão,

apresentam

respectivamente

os

padrões

originais

selecionados e os padrões adaptados para o estudo.
Quadro 3 – Categoria utilidade: padrões originais versus padrões adaptados
Categoria

Utilidade

Padrão Original
Descrição
As avaliações devem
Atenção aos
dedicar atenção a todos
interessados
os indivíduos e grupos
(stakeholders) envolvidos no programa
ou por elas afetados.
A informação obtida por
meio da avaliação deve
Informação
servir às necessidades
relevante
identificadas e
emergentes dos
usuários.
Título

Produtos e
processos
significativos
Fonte: A autora (2016).

As atividades,
descrições, resultados e
julgamentos resultantes
da avaliação devem
estimular seu uso.

Título

Padrão Adaptado
Descrição

Sem
alteração

Sem
alteração

Sem
alteração

O Guia de Creditação
deve orientar os
coordenadores de
extensão.
As informações do Guia
de Creditação devem
ser relevantes à
implementação das
ações de extensão, no
âmbito da UFRJ.
As informações do Guia
de Creditação
(orientações,
exemplificações etc.)
devem facilitar a
execução das atividades
técnicas.

34

Quadro 4 – Categoria adequação: padrões originais versus padrões adaptados
Categoria

Padrão Original
Título
Descrição
As avaliações
devem ser
Orientação
responsivas
responsiva e
aos
inclusiva
stakeholders e
às suas
comunidades.

Clareza e
equidade

Adequação

As avaliações
devem ser
inteligíveis e
justas, ao tratar
dos propósitos
e necessidades
dos
stakeholders.

As avaliações
devem fornecer
a todos os
stakeholders
descrições
completas das
constatações,
Transparência
limitações e
e abertura
conclusões, a
não ser que
isso represente
violação das
leis ou das
convenções
sociais.

Fonte: A autora (2016).

Padrão Adaptado
Descrição
As informações do Guia
de Creditação devem
levar em conta,
Sem
especialmente,
alteração
necessidades dos
coordenadores de
extensão.
As informações do Guia
de Creditação devem
Clareza
ser claras, sem
textual
ambíguidades e de fácil
compreensão.
O Guia de Creditação
deve possuir, de forma
Informações
suficiente, informações
e exemplos
e exemplos para
suficientes
orientar a execução das
ações de extensão.
Título

Sem
alteração

O Guia de Creditação
deve fornecer à toda a
comunidade acadêmica
todas as informações
necessárias as ações
de extensão,
evidenciando plena
transparência.
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Quadro 5 – Categoria precisão: padrões originais versus padrões adaptados
Padrão Original

Categoria

Título

Conclusões e
decisões
justificadas

Informação
válida

Precisão

Informação
fidedigna

P5 Gerenciamento
das
informações
Fonte: A autora (2016).

Descrição
As conclusões e
decisões da
avaliação devem
ser explicitamente
justificadas nas
culturas e nos
contextos onde têm
consequências.
A informação da
avaliação deve
servir aos
propósitos
pretendidos e
sustentar
interpretações
válidas.
Os procedimentos
da avaliação devem
gerar informações
suficientemente
confiáveis e
consistentes, de
modo que sirvam
aos usos
pretendidos.
A avaliação deve
empregar métodos
sistemáticos de
coleta, revisão,
verificação e
armazenamento
das informações.

Padrão Adaptado
Título

Descrição

Qualidade
e solidez
das
informações

O Guia de Creditação
deve conter
informações
qualificadas e sólidas
de modo a viabilizar a
concretização das
ações de extensão.

Sem
alteração

O Guia de Creditação
deve possuir
informações válidas
para a execução das
tarefas de
implementação das
ações de extensão.

Sem
alteração

As orientações do
Guia de Creditação
devem gerar
informações
suficientemente
confiáveis e
consistentes, de modo
que sirvam aos usos
pretendidos.

Sem
alteração

O Guia de Creditação
deve abarcar métodos
de revisão, verificação
e armazenamento das
informações relativas
à extensão.

3.3 QUESTÕES AVALIATIVAS
As questões avaliativas orientam, precisam e explicitam o foco de cada estudo
avaliativo. Neste sentido, mantêm estreita relação com o objetivo estabelecido na
avaliação do programa. Considerando essa particularidade, foram elaboradas as
seguintes questões avaliativas para a presente avaliação:
1) Em que medida o Guia de Creditação da Extensão na UFRJ atende a
padrões de utilidade?
2) Em que medida o Guia de Creditação da Extensão na UFRJ atende a
padrões de adequação?
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3)

Em que medida o Guia de Creditação da Extensão na UFRJ atende a padrões

de precisão?

3.4 CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO
Segundo Elliot (2012, p. 12), “o interesse do avaliador e do pesquisador em um
determinado objeto ou fenômeno desencadeia uma série de intervenções e atividades
sistemáticas que demandam acompanhamento, medição e julgamento.” Dentre as
várias tarefas a serem realizadas, destaca-se a que se refere à construção do
instrumento de avaliação. Neste estudo, o instrumento selecionado para propiciar
coleta dos dados foi a lista de verificação.
As listas de verificação, também conhecidas por listas de checagem, checklist
e listas de controle, incluem uma relação de itens ou aspectos que permitem averiguar
e examinar, com detalhes, o objeto em avaliação. De acordo com Penna Firme e
Mediano (1980, p. 132), cada lista consiste de “uma ficha com vários comportamentos
[ou aspectos] listados, a fim de que se registre a existência ou não de cada um deles.
Se os comportamentos [ou aspectos] forem sequenciais devem aparecer na ordem
em que se espera que ocorram.” Landsheere (1979, p. 37) afirma que as listas de
verificação destinam-se a guiar e a sistematizar uma observação, permitindo constatar
presença ou ausência de objeto, aspecto ou fenômeno.
No estudo, a lista de verificação elaborada, a partir dos padrões adaptados, foi
estruturada com os seguintes elementos: título, instruções de preenchimento e itens
que apresentam três níveis de julgamento: concordo (C), concordo parcialmente (CP)
e discordo (D). O instrumento inclui ainda uma coluna destinada a comentários
adicionais dos respondentes, caso considerem necessário. Os itens elaborados
totalizaram 20 deles e foram redigidos na forma de afirmações.
Na etapa seguinte, a lista de verificação, passou por dois processos de
validação, envolvendo a técnica e o conteúdo. Segundo Elliot, Hildenbrand e Berenger
(2012, p. 62-63) a,
Validade técnica [...] se relaciona ao fato de o instrumento e suas
questões apresentarem qualidade técnica de construção, obedecendo
a regras demandadas pela literatura pertinente à área.
Validade de conteúdo [...] se verifica se a medida abrange uma gama
de significados relacionados ao conceito ou constructo focalizado.
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Essas validações foram realizadas por dois especialistas em Avaliação,
membros do corpo docente do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação, da
Fundação Cesgranrio. Nesse processo, detiveram-se em analisar os itens quanto à
pertinência, redação e quantidade, tomando por base o objetivo do estudo e as
questões avaliativas.
As poucas sugestões e recomendações dos avaliadores referiram-se a
correções ortográficas, sendo acatadas. A versão final do instrumento acha-se no
Apêndice A.
O Quadro 6 apresenta a relação entre os padrões adaptados e os itens
construídos.
Quadro 6 – Relação entre padrões adaptados e itens da lista de verificação
Categoria
Utilidade

Adequação

Precisão
Fonte: A autora (2016).

Título do Padrão Adaptado

No do Item

Atenção aos interessados (stakeholders)
Informação relevante
Produtos e processos significativos
Orientação responsiva e inclusiva
Clareza textual
Informações e exemplos suficientes
Transparência e abertura
Qualidade e solidez das informações
Informação válida
Informação fidedigna
Gerenciamento das informações

1, 2 e 3
4e5
6, 7 e 8
9
10 e 11
12
13, 14 e 15
16
17
18
19 e 20

3.5 APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO
Para Marconi e Lakatos (2003), cabe a esta etapa metodológica ser planejada
com cautela de maneira a evitar desperdício de tempo com o trabalho de campo.
Considerando que o objetivo do estudo buscou avaliar a qualidade técnica do
Guia de Creditação da Extensão Universitária na UFRJ, voltado à orientação da tarefa,
a aplicação do instrumento se fez junto aos servidores responsáveis por ela. Neste
sentido, a lista de verificação, acompanhada de carta de apresentação (Apêndice B)
e de cópia do Guia de Creditação, foi encaminhada para as 32 coordenações de
extensão, em nível de graduação, da Universidade.
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Muito embora esforços tenham sido empreendidos no sentido de o estudo
contar com um maior número de respondentes, a quantidade de instrumentos
efetivamente devolvidos totalizou 19.

3.6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
A análise e interpretação dos dados foram feitas a partir das informações
qualitativas e quantitativas coletadas pelos itens da lista de verificação. Dias e Silva
(2010) afirmam que tais etapas costumam ser bastante estimulantes, pois nelas há a
revelação dos resultados. Em termos conceituais,
A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de forma
tal que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto
para a investigação [avaliação]. Já a interpretação tem como objetivo
a procura do sentido mais amplo das respostas, o que é feito mediante
sua ligação a outros conhecimentos obtidos. (GIL, 1999, p. 168).

Os dados quantitativos foram analisados a partir de sua apresentação em
quadros. Em seguida, apreciados comparativamente em gráfico de colunas, de
maneira a se conhecer o atendimento do Guia de Creditação aos padrões adaptados,
segundo as três categorias. Para tal julgamento, arbitrou-se como ponto de corte o
valor correspondente a 0.75, que expressa 14 concordâncias entre os respondentes
da avaliação.
Os dados qualitativos foram apreciados a partir de dois procedimentos
metodológicos: análises temática e interpretativa.
A análise temática procura ouvir o autor, apreender sem intervir nele,
o conteúdo de sua mensagem. Praticamente, trata-se de fazer ao texto
uma série de perguntas cujas respostas fornecem o conteúdo da
mensagem.
[Na análise interpretativa] busca-se uma compreensão interpretativa
do pensamento exposto e explicitam-se os pressupostos que o texto
implica. [...] Em outro momento, [...] faz-se uma comparação com
ideias temáticas afins, sugeridas pelos vários enfoques e colocações
do autor. [...] O próximo passo da interpretação é a crítica. [...] é a
formulação de um juízo crítico, de uma tomada de posição, enfim, de
uma avaliação cujos critérios devem ser delimitados pela própria
natureza do texto lido. (SEVERINO, 2000, p. 53-57).
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4 RESULTADOS
Neste Capítulo são apresentados os resultados da avaliação do Guia de
Creditação da Extensão Universitária na UFRJ, que foi estruturado em quatro seções,
sendo dispostos conforme os padrões de utilidade, adequação e precisão, a partir das
respostas dadas aos 20 itens da lista de verificação. Neste sentido, buscou-se
interpretar se o Guia de Creditação da Extensão Universitária na UFRJ atende ou não
aos critérios estabelecidos.
Os dados referentes a cada padrão encontram-se organizados em quadros,
seguidos de leitura interpretativa. Posteriormente, os dados qualitativos decorrentes
dos comentários dos respondentes são analisados e interpretados com base em
Severino (2000).
Por último, foi construído um gráfico relativo ao desempenho dos 20 itens da
lista de verificação, permitindo observar comparativamente os resultados dos itens
frente aos padrões.
O conjunto de respondentes (R), que contribuiu com o processo avaliativo,
pertence ao quadro de servidores da Instituição ligado à Extensão Universitária, assim
distribuído:
Gráfico 1 – Perfil dos respondentes

Fonte: A autora (2016).
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A leitura do Gráfico 1 revela que os respondentes que mais contribuíram com
o estudo pertencem aos cargos de Professor Adjunto e Técnico Administrativo de
Nível Superior, com seis respondentes cada.
Também é importante destacar, com base nos dados compilados, que a maior
parte dos respondentes possui tempo de trabalho na Instituição há mais de sete anos
e, tempo de coordenação de extensão há menos de quatro anos.

4.1 JULGAMENTO DO GUIA DE CREDITAÇÃO QUANTO À UTILIDADE
O Quadro 7 apresenta o resultado do julgamento do Guia de Creditação frente
aos padrões da categoria utilidade.
Quadro 7 – Padrões da categoria utilidade: julgamento do guia de creditação
Padrão
Adaptado

Atenção aos
interessados
(stakeholders).

Informação
relevante.

Produtos e
processos
significativos.

Itens
1. As orientações apresentadas no
Guia auxiliam o cadastramento
das ações de extensão na
UFRJ.
2. O Guia é útil para orientar
quanto aos procedimentos de
inclusão das ações de
extensão na UFRJ.
3. As orientações do Guia auxiliam
a execução de inclusão das
ações de extensão na UFRJ.
4. O Guia atende às exigências
previstas no Plano Nacional
de Educação.
5. O Guia atende o prazo para
entrada em vigor das ações de
extensão na UFRJ.
6. O Guia contém informações
indispensáveis para a
inclusão das ações de
extensão na UFRJ.
7. As exemplificações do Guia
facilitam o entendimento das
orientações apresentadas.
8. O Guia é apresentado de
forma objetiva.

C

Critérios
Condição de
CP D NR atendimento

9

10

0

-

14

5

0

-

12

6

1

-

14

2

1

2

8

6

5

-

15

4

0

-

17

2

0

-

16

3

0

-

Legenda: C (Concordo) CP (Concordo Parcialmente) D (Discordo) NR (Não Respondeu)
 Atende;
 Não atende.
Fonte: A autora (2016).
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A leitura do Quadro 7 revela que, dos três padrões adaptados da categoria
utilidade, somente o padrão adaptado Produtos e processos significativos foi
atendido na medida em que todos os seus itens atingiram o ponto de corte
estabelecido, ou seja, 14.
No primeiro padrão, Atenção aos interessados (stakeholders), um de seus
três itens, o item 2, o Guia é útil para orientar quanto aos procedimentos de inclusão
das ações de extensão na UFRJ, atingiu ao desempenho estabelecido (14),
evidenciando os procedimentos de inclusão das ações de extensão na UFRJ.
Entretanto, cabe ressaltar algumas considerações feitas pelos respondentes
quanto a carga horária extensionista e como efetivamente implementar as ações para
a creditação.
“Se confunde entre 10% na carga horária e nos créditos.” (R19).
“Em face dos últimos debates, creio que pode-se detalhar alguns
questionamentos, como outras possíveis ações extensionistas e como
computar a carga horária de ação em projetos à grade do aluno.” (R9).

As evidências comprovam as dificuldades enfrentadas pelos respondentes,
tendo em vista a maneira como são apresentadas as informações. É possível, ainda,
destacar a necessidade de maiores detalhes e exemplos no Guia de Creditação.
No item 1, as orientações apresentadas no Guia auxiliam o cadastramento das
ações de extensão na UFRJ, os respondentes ficaram divididos entre o critério
concordo (nove) e concordo parcialmente (10).
Os comentários feitos em relação ao item indicam que o usuário sente
necessidade de uma especificação maior quanto ao uso do Sistema de Gestão de
Projetos – SIGPROJ, conforme apresentados pelos respondentes.
“O preenchimento do SIGPROJ é complexo e mereceria um
detalhamento mais adequado, como um tutorial passo a passo.” (R1).
“Acredito que poderiam ser incluídas informações sobre o SIGPROJ”
(R5).
“O guia ajuda, mas é só o primeiro passo, pois o SIGPROJ por vezes
é complicado.” (R13).

Tendo em vista estes comentários, fica evidente a necessidade do usuário de
uma especificação mais detalhada quanto ao uso do SIGPROJ. O Guia de Creditação
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traz no seu teor a indicação de cadastramento no SIGPROJ, entretanto não explica
como o usuário deverá proceder.
Já no item 3, as orientações do Guia auxiliam a execução de inclusão das ações
de extensão na UFRJ, houve uma concordância maior (12), todavia alguns
respondentes optaram pelo critério de concordância parcial (seis), tendo apenas uma
discordância. Ainda assim, seguem os comentários:
“Não há informações atualizadas sobre os editais disponíveis para o

cadastramento de ações de extensão; é preciso destacar a
importância da observação dos princípios da extensão para aprovação
das propostas pelos colegiados”. (R12).
“Faltam no guia exemplos de documentação para transformar ações
de extensão em [Requisito Curricular Suplementar - ] RCS e RCS em
créditos. Tal ausência dificulta, aos coordenadores e diretores
adjuntos de extensão, a visualização da execução da creditação, após
a tramitação e implementação. Todas às vezes em que fui chamado
para apresentar o projeto de creditação da [unidade] [...] os
coordenadores entendiam perfeitamente quando eram apresentados
tais documentos”. (R15).
“Existem algumas redundâncias e outros itens precisavam ser melhor
detalhados.” (R17).
“O grande problema é a interlocução com as coordenações de
extensão. Essa orientação teria que ser em conjunto com a pró-reitoria
de graduação.” (R9).
“Algumas orientações são confusas”. (R17).

Os comentários dos respondentes revelam a necessidade de aumento das
exemplificações do Guia de Creditação para atender a um número maior de situações,
visando ampliar a eficiência na implementação destas ações. Para alguns, existem
dificuldades na interligação dos setores e também foi levantada a falta de clareza das
informações.
O segundo padrão Informação Relevante, composto por dois itens, teve o item
4, o Guia atende às exigências previstas no Plano Nacional de Educação (PNE),
aceito por 14, sendo complementado por julgamento de concordância parcial (dois) e
uma discordância. Cabe ressaltar que dois respondentes não fizeram o julgamento.
Os comentários pertinentes ao item revelam que alguns respondentes tiveram
dúvida quanto ao conteúdo descrito, tanto por parte da afirmação do item quanto pela
compreensão do assunto. Outro respondente destaca sobre o funcionamento dos
links, conforme descrito:
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“Teria que ler um pouco mais sobre PNE [Plano Nacional de
Educação]”. (R8).
“Muitos links não funcionam mais, portanto, não pode ser averiguado”.
(R19).

A concordância da maior parte dos respondentes ao item, evidencia o
atendimento às exigências do PNE. A ausência de comentários mais substanciosos
referentes ao item, dificultam uma interpretação mais aprofundada.
O item 5, o Guia atende o prazo para entrada em vigor das ações de extensão
na UFRJ, foi avaliado com concordância de oito respondentes, seguidos de seis
concordâncias parciais e cinco discordâncias.
Apesar de concordarem parcialmente com o item, os julgadores destacam
informações importantes.
“Poderia ter sido lançado no início das discussões.” (R5).
“O guia pretende atender a esse prazo, mas traz resoluções de
adiamento da implementação da Extensão, por razões do andamento
da creditação nas diferentes Unidades da UFRJ.”(R7).
“Na teoria sim, mas verificamos problemas práticos na interlocução
com a Graduação.” (R9).

Quanto aos discordantes, relatam que:
“O conceito de extensão adotado pela PR5 inviabiliza totalmente o
atendimento da lei uma vez que limita demais as ações de extensão.
Não fica claro o tempo que levará todo o processo.” (R10).
“Como o prazo de implantação obrigatória dos 10% de extensão nos
currículos de graduação da UFRJ foi alterado mais de uma vez, ainda
há dubiedade com relação ao prazo existente atualmente.” (R12).

Conforme os comentários relatados, pode-se perceber as dificuldades
enfrentadas na implementação das ações da extensão universitária no âmbito da
UFRJ. E, apesar dos eventos (congressos, reuniões, plenárias, etc) explicitados no
Guia de Creditação, ainda existe um caminho árduo a ser perseguido.

4.2 JULGAMENTO DO GUIA DE CREDITAÇÃO QUANTO À ADEQUAÇÃO
O Quadro 8 apresenta o resultado do julgamento do Guia de Creditação frente
aos padrões da categoria de adequação.

44

Quadro 8 – Padrões da categoria de adequação: julgamento do guia de creditação
Padrão
Adaptado

Itens

9. Todas as informações
Orientação
pertinentes ao
responsiva e
cadastramento das ações
inclusiva.
de extensão estão
explicitadas no Guia.
10. As informações do Guia
estão descritas com
uma linguagem clara e
acessível.
Clareza
11. As informações do Guia
textual
são apresentadas de
forma a facilitar a
compreensão das ações
de extensão
necessárias.
12. Com os exemplos
apresentados, o
Informações e
coordenador de extensão
exemplos
consegue implementar as
suficientes
ações de extensão na
UFRJ.
13. O Guia está disponível
para toda a comunidade
acadêmica.
14. As ações de extensão
são divulgadas através de
Transparência
link apropriado para
e abertura
acesso do público
interessado.
15. As ações de extensão
são diversificadas a fim
de atender aos interesses
do aluno.

Critérios
Condição de atendimento
C CP D NR
5

12

2

-

17

2

0

-




17

2

0

-

6

8

3

2

13

4

2

-

10

6

3

-

10

4

5

-





Legenda: C (Concordo) CP (Concordo Parcialmente) D (Discordo) NR (Não Respondeu)
 Atende
 Não atende
Fonte: A autora (2016).

A análise do Quadro 8, evidencia que dos quatro padrões adaptados da
categoria de adequação, somente o segundo padrão, Clareza textual, teve sua
aceitação plenamente atendida, tendo em vista que os dois itens referentes a ele
ultrapassaram o ponto de corte estabelecido, 14.
O item 10, as informações do Guia estão descritas com uma linguagem clara e
acessível, alcançaram 17 concordâncias, acompanhadas de duas corcordâncias
parciais. Segundo um dos julgadores, a linguagem não está tão clara.
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“Não totalmente, principalmente para quem nunca teve contato com
isso.” (R5).

Quanto ao item 11, as informações do Guia são apresentadas de forma a
facilitar a compreensão das ações de extensão necessárias, também obtiveram 17
concordâncias com duas concordâncias parciais, entretanto os respondentes não
apresentaram críticas.
Fica evidenciado a boa aceitação dos dois itens quanto à clareza textual,
apesar de um comentário discordante sobre o tema.
O primeiro padrão da categoria, Orientação responsiva e inclusiva, tem o
item 9, as informações do Guia estão descritas com uma linguagem clara e acessível,
relacionado a ele e não obteve atendimento ao padrão, já que só cinco respondentes
optaram pelo critério de concordância, 12 com a concordância parcial e dois
discordaram.
Alguns respondentes que concordaram parcialmente, descrevem algumas
dificuldades da implementação das ações tomando por parâmetro o Guia de
Creditação.
“Não há citação explícita dos anexos exigidos pelo sistema.” (R1).
“Há um formato padrão que é oferecido, mas não há descrição de
alternativas a ele.” (R7).
“A sequência burocrática pode também ser apresentada, já que é
importante para a efetiva creditação.” (R9).

Quanto à discordância, um dos avaliadores (R6) afirma que “algumas
disposições dependem dos institutos [unidades] e, portanto, não são identificadas pra
todos os casos.”
Conforme a opinião dos respondentes, na análise, fica evidente o tipo de
orientação necessária, isto é, com mais exemplos, com foco no trabalho a ser
realizado e que seja menos burocrática, com o propósito de alcançar um número maior
de pessoas para por em prática a implementação.
O terceiro padrão, Informações e exemplos suficientes, relacionado ao item
12, com os exemplos apresentados, o coordenador de extensão consegue
implementar as ações de extensão na UFRJ, não obteve atendimento ao padrão na
medida que seis respondentes concordaram com o item, oito concordaram
parcialmente, três discordaram e dois não responderam.
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De acordo com os julgadores que concordaram parcialmente, apesar dos
exemplos dados, ainda há carência de informações como relatam alguns julgadores.
“Sempre há dúvidas ao implementar.” (R8).
“Consegue dar uma ideia, mas não é suficiente para dar conta de
todas as demandas que surgem ao iniciarmos o processo de
creditação.” (R13).
“Há informações que precisamos perguntar.” (R16).

Os discordantes corroboram a informação quando alegam, como um dos
respondentes, que “O guia é um pouco vago e deixa dúvidas sobre a criação de
disciplinas” (R1). E, ainda que as “Ações de extensão possuem formatos tão diversos,
que o enquadramento no sistema pode ser bem complexo e difícil, o guia não pode
abranger isto.” (R19).
Cabe ressaltar a colocação sobre as necessidades da implementação das
ações da extensão.
“O coordenador consegue criar os RCS necessários, mas não as
ações. Não há uma política da PR5 para auxiliar na criação das ações.
Apenas fazem pressão para que seja implementado, mesmo sem
terem sequer feito um levantamento para saber quantos alunos hoje
poderiam fazer as atividades.” (R10).

A análise baseada nos comentários dos respondentes evidencia que as
orientações do Guia de Creditação precisam abarcar muito mais exemplos, sendo
estes bem detalhados e ligados ao auxílio da implementação das atividades
extensionistas.
O último padrão, Transparência e abertura, tem quatro itens cotejados a ele,
não alcançando aprovação ao padrão, cabendo destacar que nenhum dos itens
atingiu o ponto estabelecido, 14.
Os respondentes quanto ao item 13, o Guia está disponível para toda a
comunidade acadêmica, optaram em sua maior parte pela concordância (13),
seguidos da concordância parcial (quatro) e de duas discordâncias.
Os comentários referentes a concordância parcial referem-se a parca
divulgação do Guia, conforme apresentam alguns avaliadores.
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“Falta um pouco de divulgação.” (R8).
“Acredito que se deva fazer uma publicidade maior nos centros e em
toda comunidade acadêmica, incluindo discentes, no momento da
matrícula dos mesmos.” (R9).
“Pode ampliar a divulgação.” (R11).

Já os discordantes acabam por confirmar a necessidade de maior divulgação.
“Não está disponível na página da PR5.” (R14).
“Eu mesma não tinha recebido.” (R18).

No item 14, as ações de extensão são divulgadas através de link apropriado
para acesso do público interessado, a concordância entre eles também ficou maior
(10), com seis concordâncias parciais e três discordâncias ao quesito.
Os julgadores que concordaram parcialmente consideram que o mapa das
ações de extensão está desatualizado ou que o link para acesso não funciona,
conforme afirmam alguns avaliadores.
“Acredito que o mapa da extensão está desatualizado.” (R5).
“O mapa da Extensão não estava atualizado, quando o acessei da
última vez.” (R7).
“O link não funcionou diversas vezes em que tentei acessá-lo.” (R12).

Outro avaliador (R18) chama atenção para o fato do link não ser plenamente
divulgado.
Validando as informações acima, um dos avaliadores (R1), discordante do item,
afirmou que “Não há atualização adequada dos itens.”
A análise referente aos itens 13 e 14, segundo boa parte dos respondentes,
indica que o Guia de Creditação precisa ser melhor divulgado, assim como os links
mencionados devem ser testados.
No item 15, as ações de extensão são diversificadas a fim de atender aos
interesses do aluno, a escolha fica distribuída em concordância (10), concordância
parcial (cinco) e discordância (quatro). Os comentários seguem abaixo:
“A oferta é inferior à demanda que se aproxima.” (R1).
“São diversificadas, entretanto o número não é suficiente.” (R5).
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“Poderiam ser mais.” (R8).
“Depende das unidades acadêmicas.” (R18).
“Há pouca oferta para alunos [da unidade].” (R19).
“A diversidade das ações é devida à sua natureza.” (R12).

Os respondentes, segundo a análise, evidenciam que embora exista
diversidade das ações, elas são poucas e não atendem a demanda institucional, isto
é, não há número de vagas suficientes para cada aluno.

4.3 JULGAMENTO DO GUIA DE CREDITAÇÃO QUANTO À PRECISÃO
O Quadro 9 apresenta o resultado do julgamento do Guia de Creditação
frente aos padrões da categoria de precisão.
Quadro 9 – Padrões da categoria de precisão: julgamento do guia de creditação
Padrão
Adaptado
Qualidade e
solidez das
informações.

Informação
válida.

Informação
fidedigna.

Itens
16. As informações do
Guia são válidas, ou
seja, dotadas de valor e
importância para a
inclusão das ações de
extensão na UFRJ.
17. As orientações do Guia
cumprem os objetivos
propostos, ou seja,
cobrem os aspectos ou
itens necessários ao
esclarecimento de
dúvidas durante o
desempenho da inclusão
das ações de extensão
na UFRJ.
18. As informações
prestadas são
apoiadas em
legislações e normas.

Critérios
C CP D NR

Condição de
atendimento

17

2

0

-



10

9

0

-



15

3

1

-


(Continua)
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Padrão
Adaptado

Itens

19. As informações
prestadas são
atualizadas, ou seja,
estão de acordo com
Plano Nacional de
Educação.
Gerenciamento 20. As informações
das
presentes no Guia
informações.
viabilizam a revisão e
verificação de
informações e
legislação relevantes à
implementação das
ações de extensão na
UFRJ.

Critérios
C CP D NR

14

3

1

(Continuação)

Condição de
atendimento

1


15

3

0

1

Legenda: C (Concordo) CP (Concordo Parcialmente) D (Discordo) NR (Não Respondeu)
 Atende
 Não atende
Fonte: A autora (2016).

O Quadro 9 possibilita verificar que dos quatro padrões adaptados da categoria
de precisão, somente o segundo padrão Informação válida, correlacionado ao item
17, as orientações do Guia cumprem os objetivos propostos, ou seja, cobrem os
aspectos ou itens necessários ao esclarecimento de dúvidas durante o desempenho
da inclusão das ações de extensão na UFRJ, não atendeu ao critério estabelecido,
14. Os respondentes optaram pela concordância (10) acompanhada da concordância
parcial (nove), não havendo discordância ao item.
Os comentários dos julgadores que concordaram parcialmente, demonstram
que é um caminho norteador, mas ainda não é o ideal.
“Há dúvidas que surgem durante o processo.” (R7).
“Como o guia foi formulado antes de um processo maciço de registro
e alteração curricular, e vários cursos estão experimentando este
processo, poderia ter sido atualizado posteriormente, para incluir
novas informações sobre o processo de alteração curricular.” (R12).
“É um bom começo para nos aproximarmos do que é o processo de
creditação e todos os passos para essa concretização, porém, como
disse, traz informações básicas. Esse processo é muito mais
complexo do que eu imaginava. Demanda um trabalho coletivo muito
grande , com as coordenações de curso e [Núcleo Docente
Estruturante -] NDE, muitas vezes, lidar com egos é muito difícil.
Estamos caminhando para implantação, mas cada hora tem um
complicador. As regras e transição foram a surpresa da vez; estamos
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trabalhando nisso. Como assumi a coordenação de extensão em
março de 2016 e não tinha NADA sequer discutido, acho que
avançamos bastante.” (R13).

De acordo com os comentários dos respondentes, a análise interpretativa
permite afirmar que a iniciativa de compilação dessas informações em uma publicação
configura-se um fato importante, mas longe de atender, ainda, as demandas
necessárias para implementação das ações extensionistas.
O primeiro padrão, Qualidade e solidez das informações, referente ao item
16, as informações do Guia são válidas, ou seja, dotadas de valor e importância para
a inclusão das ações de extensão na UFRJ, foi aprovado pelos julgadores na medida
em que a concordância foi o critério mais escolhido (17) com concordância parcial
(dois), não havendo discordância.
Os respondentes que optaram pela concordância parcial não emitiram nenhum
comentário ao item.
O terceiro padrão, Informação fidedigna, possui o item 18, as informações
prestadas são apoiadas em legislações e normas, os respondentes também o
consideraram atendido, uma vez que ultrapassou o ponto de corte com 15
concordâncias seguidas de três concordâncias parciais e uma discordância.
Apenas um dos avaliadores, concordante parcial (R6), expôs sua opinião ao
afirmar que “as referências e extratos relevantes de textos jurídicos ajudam”.
Já um outro respondente, discordante do item (R10), alega que “a definição do
que é extensão deveria sair da UFRJ em amplo debate dentro da Universidade e não
simplesmente imposta”.
Conforme os respondentes, é possível analisar a importância de fundamentar
as ações extensionistas em aspectos legais, que oferecem uma credibilidade maior
ao trabalho que será feito.
O último padrão da categoria, Gerenciamento das informações, possui dois
itens ligados a ele, e obteve atendimento ao padrão.
O item 19, as informações prestadas são atualizadas, ou seja, estão de acordo
com Plano Nacional de Educação, teve 14 concordâncias, três concordâncias
parciais, uma discordância e um participante não respondeu.
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Um dos avaliadores, concordante parcial (R17), comentou que “com as
recentes mudanças no PNE, algumas informações precisarão ser atualizadas e
adequadas” e outro (R19) que os links são inválidos.
O respondente discordante não emitiu nenhum comentário.
O item 20, as informações presentes no Guia viabilizam a revisão e verificação
de informações e legislação relevantes à implementação das ações de extensão na
UFRJ, obteve 15 concordâncias, três concordâncias parciais e um participante não
respondeu.
Os julgadores que optaram pela concordância parcial não emitiram nenhum
parecer.
Os itens 19 e 20 tiveram boa aceitação por parte dos julgadores. Entretanto, a
análise baseada na contribuição de poucos respondentes evidencia a necessidade de
atualização constante da legislação pertinente à extensão, a fim de um atendimento
pleno de todas as ações que cercam a sua implementação.
4.4 DESEMPENHO DOS ITENS
O Gráfico 2 retrata o desempenho dos 20 itens da lista de verificação, de acordo
com os níveis de julgamento Concordo (C), Concordo Parcialmente (CP) e Discordo
(D), conforme os respondentes.
Gráfico 2 – Desempenho dos itens da lista de verificação por padrões e categorias

Fonte: A autora (2016).
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A leitura do Gráfico 2 permite perceber que dos 20 itens da lista de verificação,
nenhum item obteve unanimidade de julgamento. A concordância máxima alcançada
foi 17, na categoria Utilidade o item 7, na Adequação os itens 10 e 11 e; na Precisão
o item 16. Em contrapartida, os itens com piores desempenho, são o 5 (Utilidade) e o
12 (Adequação) que alcançaram somente 8 e 6 concordâncias, respectivamente.
Considerando os 20 itens, pode-se depreender que 11 deles atingiram o ponto
de corte, 14, sendo cinco da categoria de Utilidade (itens 2, 4, 6, 7 e 8); dois da
categoria Adequação (itens 10 e 11) e quatro da categoria Precisão (itens 16, 18, 19
e 20).
Cabe evidenciar que, proporcionalmente, a categoria Precisão foi a que obteve
o melhor desempenho, revelando maior número de itens que atingiu o ponto de corte.
Por outro lado, a categoria de desempenho mais baixo foi a adequação.
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Este Capítulo compreende as conclusões e recomendações acerca do estudo
que avaliou a qualidade técnica do Guia de Creditação da Extensão Universitária na
UFRJ, levando em consideração os padrões de utilidade, adequação e precisão.

5.1 CONCLUSÕES
As conclusões do estudo foram estabelecidas a partir dos resultados
apresentados no Capítulo anterior e em consonância com as questões avaliativas: Em
que medida o Guia de Creditação da Extensão na UFRJ atende a padrões de
utilidade?; Em que medida o Guia de Creditação da Extensão na UFRJ atende a
padrões de adequação? E; Em que medida o Guia de Creditação da Extensão na
UFRJ atende a padrões de precisão?
A Tabela 2 apresenta a compilação dos resultados de atendimento do Guia de
Creditação frente aos padrões adaptados, levando em consideração o estudo
avaliativo.
Tabela 2 – Resultados de atendimento do guia de creditação aos padrões adaptados
Categoria

Utilidade

Padrão Adaptado
Atenção aos interessados
(stakeholders).
Informação relevante.
Produtos e processos significativos.
Orientação responsiva e inclusiva.

Adequação

Clareza textual
Informações e exemplos suficientes
Transparência e abertura

Precisão

Item da
Item
Item
Lista de
Atendido Não Atendido
Verificação
1, 2 e 3

2

1e3

4e5

4

5

6, 7 e 8

6, 7 e 8

9
10 e 11

9
10 e 11

12

12

13, 14 e 15

13, 14 e 15

Qualidade e solidez das informações.

16

Informação válida.

17

Informação fidedigna.

18

18

19 e 20

19 e 20

Gerenciamento das informações.
Fonte: A autora (2016).

16
17
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De acordo com a Tabela 2, pode-se concluir que dos três padrões adaptados
da categoria utilidade, somente o padrão Produtos e processos significativos (itens 6,
7 e 8) atingiu o critério estabelecido para a aceitação do padrão, evidenciando o seu
atendimento.
O mesmo se percebe na categoria adequação: dos seus quatro padrões,
apenas o de Clareza textual (itens 10 e 11) alcançou o parâmetro adotado,
estabelecendo seu atendimento ao padrão.
Já a categoria precisão com quatro padrões, resultou na aprovação de três dos
seus padrões Qualidade e solidez das informações (item 16); Informações
fidedignas (item 18) e; Gerenciamento das informações (itens 19 e 20).
Considerando os resultados obtidos e a Tabela 2, conclui-se, com base nos
padrões adaptados das categorias do Joint Committee on Standards for Educational
Evaluation, que embora o Guia de Creditação não tenha atendido às categorias de
Utilidade, Adequação e Precisão, é possível depreender que sobre a vertente do
padrão de utilidade Produtos e processos significativos foi considerado útil. Com
relação ao padrão de adequação Clareza textual foi considerado adequado e quanto
aos padrões de precisão Qualidade e solidez das informações, Informações
fidedignas e Gerenciamento das informações foi considerado preciso.
Os

dados

qualitativos

apontam

que,

mesmo

diante

dos

exemplos

apresentados, os respondentes ainda os consideram insuficientes no momento da
implementação das ações de extensão no Sistema de Gestão de Projetos –
SIGPROJ, principalmente para as mais novas coordenações que desconheciam tal
sistema.
Outra conjuntura refere-se à falta de interligação entre os setores, como
exemplo da graduação com a extensão, dificultando a implementação prática dos
procedimentos.

5.2 RECOMENDAÇÕES
O Guia de Creditação encontra-se na sua primeira edição, de acordo com os
dados coletados e os resultados apresentados no decorrer deste estudo avaliativo,
torna-se necessário sugerir algumas recomendações, como segue:
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 Ampliar a divulgação do Guia de Creditação da Extensão Universitária,
principalmente na adoção de um procedimento padrão no envio a todas as
coordenações de extensão.
 Preparar uma nova edição do Guia com a participação dos usuários com o
propósito de minorar as dificuldades na implementação.
 Elaborar treinamentos periódicos para usuários com a finalidade de alcançar
a efetiva implementação do Guia.
 Preparar um tutorial com um passo a passo minucioso, com o objetivo de
auxiliar na implementação das ações de extensão.
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APÊNDICE A – Instrumento Avaliativo
Lista de Verificação para Avaliação do Guia de Creditação da Extensão
Universitária na UFRJ
Instruções:
 Leia atentamente o enunciado de cada item;
 Assinale a quadrícula que corresponde ao seu julgamento, considerando a seguinte
legenda:
C – Concordo
CP – Concordo Parcialmente
D – Discordo

 Em caso de escolha das opções CP ou D, por favor, registre suas considerações.
Descrição dos itens
1. As orientações apresentadas no Guia
auxiliam o cadastramento das ações
de extensão na UFRJ.
2. O Guia é útil para orientar quanto aos
procedimentos de inclusão das ações
de extensão na UFRJ.
3. As orientações do Guia auxiliam a
execução de inclusão das ações de
extensão na UFRJ.
4. O Guia atende às exigências
previstas no Plano Nacional de
Educação.
5. O Guia atende o prazo para entrada
em vigor das ações de extensão na
UFRJ.
6. O Guia contém informações
indispensáveis para a inclusão das
ações de extensão na UFRJ.
7. As exemplificações do Guia facilitam
o entendimento das orientações
apresentadas.
8. O Guia é apresentado de forma
objetiva.
9. Todas as informações pertinentes ao
cadastramento das ações de
extensão estão explicitadas no Guia.
10. As informações do Guia estão
descritas com uma linguagem clara e
acessível.
11. As informações do Guia são
apresentadas de forma a facilitar a
compreensão das ações de extensão
necessárias.
12. Com os exemplos apresentados, o
coordenador de extensão consegue
implementar as ações de extensão na
UFRJ.

C

CP

D

Considerações
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Descrição dos itens
13. O Guia está disponível para toda a
comunidade acadêmica.
14. As ações de extensão são
divulgadas através de link
apropriado para acesso do público
interessado.
15. As ações de extensão são
diversificadas a fim de atender aos
interesses do aluno.
16. As informações do Guia são válidas,
ou seja, dotadas de valor e
importância para a inclusão das
ações de extensão na UFRJ.
17. As orientações do Guia cumprem os
objetivos propostos, ou seja,
cobrem os aspectos ou itens
necessários ao esclarecimento de
dúvidas durante o desempenho da
inclusão das ações de extensão na
UFRJ.
18. As informações prestadas são
apoiadas em legislações e normas.

C

CP

D

Considerações

19. As informações prestadas são
atualizadas, ou seja, estão de
acordo com Plano Nacional de
Educação.
20. As informações presentes no Guia
viabilizam a revisão e verificação de
informações e legislação relevantes
à implementação das ações de
extensão na UFRJ.
Com o objetivo de traçar um perfil dos Coordenadores de Extensão da UFRJ que participarão
deste estudo avaliativo, gostaria que respondesse as seguintes questões:
1. Qual o seu Sexo?
( ) Masculino ( ) Feminino
2. Qual a sua idade?
( ) 25 a 34 anos
( ) 35 a 44 anos
( ) 45 a 54 anos
( ) 55 a 64 anos
( ) 65 anos ou mais
3. Qual o seu vínculo com a UFRJ?
( ) Professor Auxiliar
( ) Professor Assistente
( ) Professor Adjunto
( ) Professor Titular
( ) Professor Associado
( ) Técnico Administrativo de nível superior
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4. Há quanto tempo você trabalha na UFRJ?
( ) Menos de 1 ano
( ) 1 a 3 anos
( ) 4 a 7 anos
( ) 7 a 10 anos
( ) 11 anos ou mais
5. Há quanto tempo você é coordenador de Extensão?
( ) Menos de 1 ano
( ) 1 a 3 anos
( ) 4 a 7 anos
( ) 7 a 10 anos
( ) 11 anos ou mais
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APÊNDICE B – Carta-Convite

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2016.

Prezado(a) Coordenador(a),
Sou aluna, em fase de conclusão, do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação,
da Fundação Cesgranrio, tendo como proposta a avaliação do Guia de Creditação da
Extensão na UFRJ, para tanto pretendo avaliar em que medida o guia utilizado para
as ações de extensão, atende, atende parcialmente ou não atende a padrões
avaliativos reconhecidos internacionalmente e descritos no estudo, sob o prisma dos
coordenadores de extensão.
Com o propósito de coletar os dados para o estudo avaliativo e levando em
consideração a relevância para a instituição de tal avaliação, formulei a lista de
verificação, em anexo, para ser preenchida pelo(a) senhor(a) que possui experiência
na utilização das informações pertinentes ao referido guia.
Diante do exposto, solicito a gentileza de devolvê-la preenchida, conforme as
instruções, no prazo de cinco dias, para que possa dar prosseguimento ao estudo.
De antemão, agradeço a atenção dispensada.

Atenciosamente,

Cláudia Marques de Oliveira Marins

