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RESUMO 

 

A extensão configura-se como um espaço de grande importância para socialização do saber 
e transformação da realidade. O estudo apresentado centra-se na reflexão sobre o processo 
de institucionalização da extensão na UCDB tendo o Comitê de Extensão como um 
importante agente na gestão das ações extensionistas. Apresenta como principal objetivo 
analisar a contribuição do Comitê de Extensão na gestão da extensão universitária da 
UCDB. Optamos por uma abordagem qualitativa, fundamentada em depoimentos de 12 
professores, sendo 06 membros do Comitê e 06 professores extensionistas coletados por 
meio de entrevista semiestruturada, utilizamos ainda a pesquisa documental e estudos 
bibliográficos referentes à temática abordada. Como referencial teórico pautamo-nos em 
autores como Luiz Síveres, Maria das Graças Martins Silva, Paulo Freire, além de 
documentos como as Cartas do ForExt. Os dados analisados apontam que a extensão na 
UCDB encontra-se em processo de institucionalização, afirmando que as ações pautam-se 
apenas na avaliação e seleção de projetos de extensão. Indicam avanços como o 
estabelecimento dos critérios de avaliação, que tornam esse processo coerente e 
transparente. Deslumbram como principal desafio a elaboração e aprovação da Política 
Institucional de Extensão. O estudo nos leva a refletir sobre a extensão como espaço de 
transformação de acadêmicos, professores e sociedade, possibilitando o desenvolvimento 
de habilidades e fortalecendo o compromisso social da Universidade. 
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Introdução 

 

Segundo a Política Nacional de Extensão a extensão universitária é regida pelos 

princípios da formação acadêmica, troca entre os saberes, compromisso social, 

comunidades autônomas, interdisciplinaridade, indissociabilidade, institucionalização e 

prestação de serviços. 

Estes princípios norteiam as ações de extensão desenvolvidas para que sejam 

produzidas coletivamente, desde a produção, sistematização e transmissão dos 

conhecimentos, proporcionando a participação da comunidade na atuação da 

universidade, buscando a autonomia das comunidades atendidas, evitando a sua 

dependência e/ou assistencialismo. A extensão deve atuar de maneira interdisciplinar e 

indissociável do ensino e da pesquisa evitando a compartimentação do conhecimento. 

De acordo com Síveres (2004), a extensão é fator determinante para a integração 

entre o ato educativo e a práxis social, a articulação entre o compreender a realidade e 

responder aos seus desafios, e a interação entre o questionamento ético e o 

engajamento político. 

Desta forma percebemos a extensão como um meio estratégico, que possibilita a 

ampliação dos canais de interlocução da Universidade com os segmentos externos, 

permitindo à comunidade acadêmica a capacidade de unir ações técnico-científicas. 

Assim, o trabalho que ora apresentamos tem o objetivo de analisar a contribuição 

do Comitê de Extensão na gestão da extensão universitária na Universidade Católica 

Dom Bosco - UCDB. 

Apresenta a pesquisa realizada com os membros do Comitê de Extensão e os 

professores extensionistas, na qual buscamos conhecer o conceito de extensão 

universitária, a motivação para participação neste segmento, a interlocução entre Comitê 

e os professores extensionistas, destacando a questão da representatividade, o 

processo de avaliação de projetos de extensão e por fim, as principais mudanças para a 

extensão desenvolvida na UCDB, após a instituição do Comitê de Extensão. 

 

Metodologia 

 

Os assuntos discutidos foram organizados em categorias trazendo os olhares e 

percepções dos entrevistados, possibilitando análises e reflexões. As categorias eleitas 

foram: a) Interlocução, motivação e experiências de representatividade e b) percepções 

e contribuições no processo de avaliação de projetos de extensão da UCDB. 



Ao investigar as contribuições do Comitê de Extensão para a gestão da extensão 

na UCDB foi necessário a realização de uma pesquisa documental, conforme Gil (1994), 

“os documentos constituem fonte rica e estável de dados, de onde podem ser retiradas 

as evidências que fundamentam as declarações e afirmações do pesquisador”, 

objetivando apreender a construção e consolidação desse colegiado. Colhemos 

informações relevantes na compreensão de aspectos atuais, bem como a evolução do 

entendimento de extensão na Instituição. 

A pesquisa documental apresenta vantagem, pois permite ao investigador:  

 
A cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela 
que poderia pesquisar diretamente. Sua finalidade é colocar o pesquisador 
em contato com o que já se produziu e se registrou a respeito do tema da 
pesquisa. Tais vantagens revelam o compromisso da qualidade da 
pesquisa. (GIL, 2002, p.45) 

 

Optamos por realizar uma abordagem qualitativa, pois responde a questões muito 

particulares, tem a preocupação com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado, “além de trabalhar com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes e processo e fenômenos que não podem ser reduzidos a 

variáveis”. (MINAYO, 2003, p.21/22) 

O estudo de campo foi desenvolvido a fim de aprofundar os conhecimentos sobre 

a realidade pesquisada. Para Ventura (2002, p. 79), a “pesquisa de campo deve merecer 

grande atenção, pois devem ser indicados os critérios de escolha de amostragem, a 

forma pela qual serão coletados os dados e os critérios de análise dos dados obtidos”. 

Este estudo é importante para conseguirmos aproximação com aquilo que desejamos 

conhecer e estudar, criar um conhecimento, partindo da realidade presente no campo. 

A pesquisa de campo concretizou-se com a escolha dos sujeitos da pesquisa 

constituindo-se por professores que fazem parte da extensão na Instituição, sendo 06 

(seis) professores extensionistas e 06 (seis) membros do Comitê de Extensão para 

externar a realidade estudada. 

Para manter o anonimato dos entrevistados utilizamos a letra C seguida de 

número para identificar os membros do Comitê de Extensão e a letra P seguida de 

número para evidenciar os professores extensionistas.   

Para a coleta de dados utilizamos a entrevista semiestruturada, com roteiro 

previamente definido. Para Manzini (1991, p.154) a entrevista semiestruturada está 

focalizada em, 

 
assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, 
complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias 
momentâneas à entrevista. Esse tipo de entrevista pode fazer emergir 



informações de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a 
uma padronização de alternativas. 

 

 

A entrevista não significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se 

insere como coleta dos fatos relatados pelos atores (entrevistados), enquanto sujeitos-

objeto do processo de pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que está 

sendo focalizada (MINAYO, 2003). As entrevistas foram gravadas para evitar a perda de 

dados importantes. 

O estudo apresentado discute sobre a nova configuração da gestão da extensão 

na UCDB, iniciada após a instituição do Comitê de Extensão e identifica a relação de 

representatividade e mobilização proporcionada pelas ações desenvolvidas neste 

colegiado. 

 

Discussões 

 

No entendimento de Felipe e Leal (2011) a gestão participativa possibilita o 

desenvolvimento de estratégias que inclui diversas competências, atores e saberes, com 

as ações desenvolvidas por professores, acadêmicos, funcionários e técnicos 

administrativos, reforçando a construção de um trabalho coletivo de gestão. Possibilita a 

descentralização na tomada de decisões, formulação e avaliação, oportunizando ainda a 

criatividade e o comprometimento com a comunidade que representa.  

Apresentamos neste estudo, uma experiência de participação na gestão da 

extensão, considerando como sujeitos principais, os membros do Comitê de Extensão e 

os professores extensionistas. 

Com os membros do Comitê de Extensão, buscamos um olhar avaliativo, 

procurando desvelar suas opiniões a respeito da prática desenvolvida como 

representantes dos professores extensionistas.  

A opção pelos docentes engajados nas atividades de extensão ocorreu por 

considerar que, por essa condição, teríamos elementos importantes para acrescentar na 

discussão, contribuindo para a problematização do tema e trazendo à luz elementos que 

a prática vivenciada oferece. 

 É importante ressaltar que a preocupação central deste estudo não foi a de 

estabelecer comparações, e sim, partir de uma realidade concreta para explorar 

elementos que possibilitassem revelar concepções de extensão e representatividade. 

Para estruturar o conteúdo das entrevistas de forma sistematizada, com 

agrupamentos de acordo com suas semelhanças, utilizamos as categorias 



representativas. Estas foram construídas considerando os princípios da extensão 

universitária e os objetivos desta pesquisa. 

As categorias empregadas, extraídas do conteúdo das entrevistas, foram assim 

pós-estabelecidas:  

a) Interlocução, motivação e experiências de representatividade; 
b) Percepções e contribuições no processo de avaliação de projetos de 
extensão na UCDB. 

 

Extensão Universitária: 

 

A extensão universitária do meu ponto de vista é levar ao aluno a executar o que ele aprendeu 
em sala, em alguns momentos com a participação da comunidade, em outros momentos 
sem. (C1)  
 
É a propagação do conhecimento que é dado durante todo o curso de graduação para a 
comunidade. Isto é, fazer com que a comunidade se beneficie e se informe com todas as 
atividades e os conhecimentos que são ministrados durante o curso de graduação. (C5) 

 
 

Explicitamos abaixo a fala dos professores extensionistas P1, P3 e P5 sobre a 
mesma questão: 

 
 

É a forma como a universidade leva para a comunidade os seus serviços, seus 
conhecimentos. (P1) 
 
No meu entendimento, extensão universitária é a diferença que acadêmicos e professores 
fazem na comunidade. (P3) 

 
São ações e atividades que repercutem junto à sociedade. (P5) 

 

 
Identificamos nesses depoimentos a presença do entendimento do princípio da 

relação dialógica com interação transformadora e instância privilegiada entre os diversos 

modos de conhecimento, entre a comunidade acadêmica e a sociedade, e entre as 

necessidades e possibilidades de solução dos problemas sociais. 

O diálogo é o ponto de partida e o aspecto que marca a identidade de toda e 

qualquer instituição, conforme Souza Júnior (2003), “as universidades continuam a se 

construir um espaço e, talvez, o único espaço no qual todos os conhecimentos podem 

dialogar”. 

Deste modo, a extensão reafirma seu caráter gerador e comunicador de 

conhecimentos, bem como de propulsor do desenvolvimento da sociedade. É aquela 

função que consegue fazer as perguntas sobre a ética e sobre a relevância social desse 

conhecimento (SAMPAIO, 2002a). 

Nesse sentido, deve-se buscar além da socialização de conhecimentos, a 

descoberta de habilidades pessoais e vocações dentro da própria comunidade. Essa 



interlocução da universidade com a sociedade reflete a extensão como expressão viva 

no fazer e no agir dos professores e acadêmicos (SÁ, 2013a). 

 

Interlocução, motivação e experiências de representatividade 

 

Ao problematizar sobre as motivações que levaram os membros do Comitê de 

Extensão a participar desse colegiado e dos professores participarem da extensão, 

percebemos a importância de abordar sobre a interlocução e representatividade entre o 

Comitê de Extensão e os professores extensionistas. 

As respostas dos membros do Comitê de Extensão apontam para motivações 

diferentes como o desejo de entender o que é extensão e o que a Universidade 

desenvolve: 

 

[...] me interessei em participar e ir aprendendo esse “negócio” de extensão porque já tinha 
um projeto, e tinha dúvidas, será que nosso projeto está no rumo certo do que é extensão 
universitária, será que estamos fazendo extensão?[...] (C1) 
 
[...] o meu interesse surgiu da vontade de estar mais envolvida como professora das ações 
realizadas pela Universidade. Quando vi a lista de projetos, percebi que não tinha noção do que 
é feito aqui. Uma situação que mais me motivou é estar relacionada e contribuir mais na 
Instituição a qual eu estou desde 1999. (C3) 
 
[...] estou no Comitê para assumir um papel, eu acho que agente tem que assumir papéis. O 
Comitê não traz um ganho financeiro, mas, proporciona outro tipo de ganho, é o ganho da 
aprendizagem com o outro, de ver e perceber o todo da Universidade e não ficar restrito ao 
academicismo. (C6) 

 
Estas afirmações demonstram o interesse pelo aprendizado a ser proporcionado 

por meio dessa participação. A participação na extensão entendida como possibilidade 

de aprender contribui para a organização dos conhecimentos e para a sistematização de 

experiências como sentido dessa participação. 

Na construção de uma proposta pedagógica e na imersão de um projeto social, a 

participação é um meio e um fim, no entendimento de Síveres e Menezes (2012). 

Possibilita o sentimento de pertença que gera a capacidade de protagonismo e “ao 

mesmo tempo, um meio porque permite abrir os olhos para a realidade e investir em um 

projeto de transformação social” (SÍVERES; MENEZES, 2012, p. 690). 

O processo de participação aproxima o docente de uma visão do real, 

contribuindo para a sistematização de novos saberes, ampliando o conhecimento sobre 

extensão. Vale destacar a resposta da C5: 

 
Foi a vontade de colaborar na extensão principalmente na questão da Política da Extensão 
e das avaliações, ficar um pouco mais perto e poder ter assim uma relação mais íntima com a 
extensão e com os professores que colaboram também. (C5) 



 

Aliada a preocupação da entrevistada em contribuir com as questões 

relacionadas à gestão da extensão nos itens avaliação e aprovação da Política de 

Extensão, observa-se a preocupação em manter uma relação com os docentes, 

possibilitando o entendimento de contribuir com os demais professores. 

Nas falas dos professores extensionistas, a principal motivação em participar da 

extensão foi a de proporcionar aos acadêmicos uma formação acadêmica diferenciada: 

 
Vi na extensão a oportunidade de apresentar aos acadêmicos a prática da vida profissional 
em comunidades que necessitam dos nossos trabalhos e conhecimentos. (P1) 
 
Me motivei a participar da extensão principalmente porque poderia proporcionar aos acadêmicos 
envolvidos uma formação profissional diferenciada,com olhar mais humano. (P2) 

 
 Deste modo, apontam para uma formação integral na qual o acadêmico é 

envolvido no processo de aprendizagem, o que favorece não apenas a aprendizagem de 

teorias e conceitos, mas também de procedimentos e práticas em relação ao 

conhecimento e ao trabalho coletivo. 

O Comitê de Extensão considerado como instância de representação dos 

professores pode inspirar a relação dialógica na própria Instituição. Ao discutir sobre 

representatividade as respostas dos membros do Comitê afirmam: 

 
Sinto-me representante do grupo das ciências agrárias e particularmente dos professores da 
agronomia e da zootecnia. As reclamações, os pedidos tudo tem chegado bem mais nesse 
ano. Em 2012 foi o ano em que chegou mais desses professores do que de outras áreas. O 
assunto é em torno de avaliação de projetos e bolsa de acadêmicos. (C1) 

 
É, eu sou representante, representante não é só de nome, meu nome está destacado que 
pertenço a esse grupo, eu devo ser representante na medida que atuo, e isso faz parte da 
gente uma pro atividade. (C5) 

 
Sinto que o Comitê é representativo sim, porque têm diversas áreas e diversos olhares, então 
é representativo. Porém, percebo que até mesmo entre os coordenadores de curso muitos não 
conhecem sobre extensão. (C6) 

 
Aliada a representatividade, está a interlocução como um dos pontos destacados 

pelos professores com a percepção de aproximação entre o Comitê e o corpo docente 

da Instituição. 

 
[...] eu percebo as interlocuções nos nossos encontros, nas nossas reuniões, esses são 
espaços de interação entre o Comitê e os professores. (C3) 
 
A interlocução ocorre nos momentos de reunião [...] devemos aproveitar o recurso tecnológico 
para que essa interlocução também possa ocorrer através dos contatos via email. (C4) 

 
Para os professores extensionistas a interlocução e a representatividade entre 

o Comitê e os professores extensionistas acontecem, principalmente, relacionados ao 

processo de avaliação de projetos de extensão, como explicitado nas falas que seguem: 



 
A interlocução entre o comitê e os professores extensionistas se dá principalmente porque cada 
uma das áreas de conhecimento tem uma representação. Assim, as informações discutidas 
nas reuniões do comitê são repassadas a todos os professores. (P2) 
 
Me sinto representado! A maior dificuldade na interlocução é a falta de tempo que temos 
para discutir assuntos relevantes aos nossos projetos, tanto por parte dos professores, 
quanto do próprio comitê. (P3) 
 
A interlocução ocorre muito mais pela forma burocrática das regras da extensão, do que 
pelos próprios professores envolvidos – comitê e não comitê. (P4) 

 
 

Os depoimentos trazem ainda, a percepção de ter como desafio a ser enfrentado 

nesta relação – Comitê e professores – o entendimento do que é extensão universitária. 

Percebemos assim a importância da realização de capacitações e estudos sobre a 

temática com os envolvidos, deste modo, vale destacar a resposta do entrevistado P6: 

 

Estamos caminhando em termos de representatividade, embora ainda existam alguns desafios 
sobre o entendimento de extensão por parte dos professores e até mesmo dos membros do 
comitê de extensão. (P6) 

 
Mesmo sendo reconhecida como importante para o processo ensino-

aprendizagem e por promover a relação dialógica entre sociedade e universidade, a fala 

do entrevistado P6 pode representar a indicação de que o tema ainda é pouco discutido 

entre os participantes da extensão da Universidade. 

Essa indicação permite destacar a necessidade de criação de um processo 

contínuo de reflexão e ação, entre professores e acadêmicos, que possibilite atender as 

demandas geradas pelos projetos de extensão. 

A representação é uma relação de confiança, controle, prestação de contas e 

autonomia entre representantes e representados. Portanto, para efetivar a representação 

é importante apresentar regras bem definidas e procedimentos amplamente 

compartilhados. (SÁ, 2013a) 

Deste modo, tendo o Comitê como um órgão regulador das ações de extensão na 

UCDB, acreditamos que os processos de representatividade e interlocução devem ser 

marcados pelos princípios da democracia, da horizontalidade e da transparência, 

sustentados pelo diálogo, estimulando e envolvendo, a criatividade e o comprometimento 

da comunidade acadêmica. 

A representatividade e interlocução podem ser dimensionadas no processo de 

avaliação de projetos que ocorrem com a participação dos sujeitos envolvidos, 

enfatizando princípios como a democracia e a descentralização, o processo de avaliação 

de projetos está diretamente ligado às funções de gestão do Comitê de Extensão, como 

apresentado no item a seguir. 



 

Percepções e contribuições no processo de avaliação de projetos de extensão da 

UCDB 

 

O Comitê de Extensão foi eleito no ano de 2009 como um órgão “consultivo e 

deliberativo de composição multidisciplinar, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e 

Assuntos Comunitários” (UCDB, 2009).  

Suas competências estão descritas no Regimento Interno do Comitê de Extensão 

da Universidade Católica Dom Bosco, entre elas estão: assessorar a Pró-Reitoria de 

Extensão e Assuntos Comunitários em questões relacionadas à extensão; contribuir com 

estudos e debates com temáticas relevantes à extensão universitária; propor 

normatização para atividades de fluxo contínuo, sem necessidade de editais, tais como 

cursos de extensão e prestação de serviços, incluindo assessoria e consultoria; entre 

outras (UCDB, 2009). 

No que diz respeito a avaliação de projetos o Regimento Interno do Comitê de 

Extensão da Universidade Católica Dom Bosco traz em seu artigo 4º no inciso IV: 

 
Elaborar edital de projetos de extensão, propondo os critérios de seleção e 
avaliação, a carga horária, e julgar, em primeira instância, os recursos 
impetrados relativos a esses critérios. (UCDB, 2009) 

 

A avaliação “precisa considerar a globalidade do fenômeno avaliado (recursos, 

objetivos, metas, entre outros), procurando superar abordagens segmentadas” (ForExt, 

2003). Todo processo avaliativo é, sobretudo, um processo reflexivo, de 

autoconhecimento do que se é e do que se faz, considerando a eficiência no sentido da 

otimização dos processos e a efetividade no sentido dos impactos e transformações 

alcançadas. 

Os membros do Comitê de Extensão assinalaram que sua participação nesse 

colegiado propiciou a ampliação de conhecimentos e oportunizou a vivência de 

processos na construção de caminhos para a extensão na UCDB, com a preocupação 

da institucionalização de procedimentos para a seleção e avaliação de projetos. Nas 

falas que seguem são externadas as percepções sobre a participação no processo de 

avaliação de projetos na Universidade: 

 
Caminhamos com a avaliação, montamos o processo de avaliação que não existia, 
passamos dois anos montando o processo. No primeiro ano mais muito educativo, e no 
segundo ano tivemos mais problemas organizacionais com a saída de alguns membros do 
comitê. (C1) 
 
Com a participação na avaliação, podemos acompanhar a progressão ou declínio desses 
projetos. O processo de reanálise semestral ou anual é um procedimento muito rico tanto para o 



Comitê se sentir dominando os projetos, tanto para professores e alunos de que seu trabalho está 
realmente sendo desenvolvido e que está evoluindo com o passar do tempo. (C2) 
 
O processo de avaliação e seleção dos projetos é uma das atividades que como membro do 
comitê me favorece, pois passo a ter contato com todos os projetos e realmente perceber a 
importância e o desenvolvimento de cada um. (C5) 

 

Entre as percepções os participantes da pesquisa apontam, principalmente, para 

o reconhecimento dos docentes pelo trabalho desenvolvido e a construção de uma 

proposta de avaliação da extensão na UCDB. É destacado ainda, a elaboração de 

editais, como forma de normatização dessas ações. 

O editais passaram a ser elaborados e implementados no ano de 2010 e 

trouxeram em conjunto com as discussões sobre a política de extensão, uma nova forma 

de regular os processos seletivos de projetos de extensão. 

O Comitê de Extensão juntamente, com o setor de Programas e Projetos de 

Extensão, discutem e constroem os critérios de avaliação que são implementados 

seguindo a realidade vivenciada pelos projetos de extensão.  

Referente ao processo de avaliação os entrevistados C3 e P4 destacam a 

importância dos editais: 

 
Cito a questão dos editais, que são discutidos e elaborados e a própria discussão e o 
amadurecimento da política de extensão e do processo de seleção e avaliação dos projetos, 
que está diretamente ligado à questão da seriedade da extensão na Universidade. (C3) 
 
Um passo muito importante também é a regulamentação dos editais de seleção e 
renovação de projetos. (P4) 

 

Os depoimentos dos professores extensionistas expressam a percepção de que 

os instrumentos de avaliação estão em processo de adequação para tornar a avaliação 

mais eficiente. Esse processo apresenta limites que são verificados nas respostas dos 

professores P2 e P6: 

 
Considero que o modelo de avaliação e instrumentos que temos hoje não são completos 
para avaliar limites e possibilidades dos projetos. Isto acontece principalmente, por conta da 
variedade das áreas de extensão. (P2) 
 
Como qualquer instrumento de avaliação ele é eficaz, porém tem limites. Acredito que ao 
padronizar os instrumentos esses limites aumentam, ter um instrumento com menos informações 
seria mais eficaz. (P6) 

 

 

A estruturação e implementação de mecanismos avaliativos fazem com que os 

professores de projetos de extensão adéquem suas propostas, tendo como resultado 

maior a eficácia no impacto das ações extensionistas nas populações atendidas. “Um 

olhar a posteriori de todo o processo tem a vantagem de poder olhá-lo de maneira mais 

abrangente e profunda”. (ForExt, 2006, p. 52) 



No que diz respeito às contribuições para a extensão universitária desenvolvida 

pela Universidade Católica Dom Bosco após a criação do comitê de extensão, citamos 

as respostas dos próprios membros do Comitê:  

 
Veio criar um corpo e uma filosofia e um conceito de extensão na universidade. O Comitê 
veio dar esse tom e esse peso, pois até então os trabalhos eram feitos, mas eles não tinham 
uma filosofia um conceito institucional de extensão e a partir do momento que o Comitê foi criado 
ele conseguiu dar forma para tudo isso, caminhar e dar o verdadeiro tom da extensão tanto para a 
universidade como para fora dela. (C2) 
 
Acredito que o papel do Comitê de Extensão é sempre proporcionar melhorias. Não de forma a 
julgar e sim de avaliar, nesse sentido, criamos a possibilidade de haver novos projetos e os 
que já desenvolvem atividades melhorem estas. (C3) 

 
Observa-se que há uma maior relação dos professores com as atividades desenvolvidas por cada 
projeto, então penso que realmente teve uma consequência positiva e mudanças nessa 
relação de proximidade entre os professores e o Comitê. (C5) 
 
Vejo o Comitê como importante, pois traz diversos olhares e ele fortalece o desenvolvimento da 
extensão universitária. (C6) 

 
A necessidade de aprovação da Política de Extensão, como forma de consolidar 

a extensão e instituir processos na UCDB é observada no depoimento de C1: 

 
Acho que o Comitê ajudou para a discussão da Política de Extensão da UCDB já que além 
de avaliação, o objetivo do Comitê também é aprovar uma política, e uma política consolidada 
que regulamente as ações que a extensão realiza. [...] Agora é o momento de consolidar a 
Política de Extensão, isso possibilitará o entendimento de que existe uma política e nós 
fazemos e somos ativos na extensão. (C1) 

 

Reportamo-nos ao ForExt (2006) que ao citar as perspectivas políticas da 

extensão, destaca os princípios: dialogicidade e compromisso social. Assim, a Política de 

Extensão tem sentido quando expressar esses princípios e socializar o conhecimento. 

Na discussão sobre a política, destacamos como perspectiva de centralidade, a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, como afirma Menezes e Síveres: 

 
Juntamente com o ensino e a pesquisa, a extensão universitária é parte de 
uma história que postula conhecimentos, contribuindo com a visão de 
mundo, com metodologias e compreensão da aprendizagem na educação 
superior (MENEZES; SÍVERES, 2011, p. 64). 
 

Considerando as contribuições para a extensão desenvolvida pela UCDB após a 

criação do Comitê de Extensão as falas dos professores extensionistas demonstram a 

ênfase quanto ao avanço dos processos de avaliação e seleção de projetos. Na opinião 

destes as normas estabelecidas com os editais possibilitaram ações mais transparentes 

e coerentes para os envolvidos: 

 
Notadamente a seriedade com que os projetos de extensão passaram a ser encarados, por 
professores e acadêmicos, por conta dos editais e avaliações [...] com o Comitê a extensão 
passa a ser vista com mais seriedade e profissionalismo. (P1) 



 
O Comitê trouxe para os envolvidos na extensão mecanismos que deixam as ações mais 
transparentes como os editais. Percebo que o Comitê está se consolidando e isso transmite 
uma sensação de confiança. (P2) 
 
Principalmente nesses dois últimos anos, o Comitê tem tentado regulamentar as ações de 
extensão na universidade. Quando se tem uma regulamentação se tem regras, e 
consequentemente se tem a uniformidade nas avaliações, esse processo de regulamentação 
merece destaque. (P3) 

 
Após a criação desse Comitê as ações de seleção e avaliação de projetos ficaram mais 
transparentes, se tornando um processo mais legal e justo. (P5) 

 

 

Deste modo, percebe-se nas falas dos entrevistados que eles estabelecem uma 

correlação entre o Comitê e as normatizações existentes na extensão desenvolvida pela 

UCDB, e vêem esse processo como um avanço para a institucionalização da extensão 

na Universidade. 

Além disso, citam que com as ações do Comitê possibilitaram a oxigenação dos 

projetos, por meio da entrada de novos professores e participação de cursos de 

graduação, nos processos estabelecidos por editais. 

Com efeito, o processo de seleção e avaliação de projetos de extensão instituído 

pelo Comitê é um importante item a ser considerado no processo de mudanças na 

gestão da extensão na UCDB, pois estabelece parâmetros para o desenvolvimento das 

ações, uma vez que os envolvidos apresentam o conhecimento produzido do encontro 

entre acadêmicos, comunidade e professores, incorporando reflexão sobre o saber e o 

fazer. 

 

Considerações Finais 

As percepções construídas ao longo da caminhada do Comitê e externadas pelos 

entrevistados apontam o reconhecimento e o fortalecimento da extensão na UCDB, a 

oxigenação das ações dos projetos, avaliações coerentes, entre outros. 

Através do estudo apresentado observamos a necessidade de consolidação de 

um processo de avaliação que atenda à realidade vivenciada pelos projetos de extensão, 

a elaboração e implementação da Política Institucional de Extensão, que irá normatizar 

as ações tanto do Comitê, como dos projetos, como também a implementação de outros 

marcos regulatórios como: o regulamento de bolsa de extensão, regulamento do 

professor extensionista, banco de dados de acadêmicos, sistema informatizado para 

ações de extensão.  

Nossa pretensão na discussão apresentada está distante de qualquer tentativa 

de construção de um modelo padrão e/ou ideal, vista as peculiaridades, e realidades 

distintas de cada universidade, e por consequência de cada prática de extensão. 



A gestão e avaliação se constroem no momento da experienciação de todos os 

atores envolvidos na extensão universitária. Mediante percurso realizado pelos sujeitos 

deste estudo, cabe-nos destacar que estão construindo um novo olhar para a gestão e 

avaliação da extensão, em um processo dialógico e participativo. 
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