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RESUMO 

 

Este artigo analisa o planejamento das ações de um projeto extensionista, a partir de sua 
concepção de metodologia participativa, através de um plano de ação articulado visando o 
estabelecimento de uma parceria técnica, segundo uma abordagem interdisciplinar de diversos 
cursos e ações socioeducativas. Pretende-se relatar as etapas de construção da experiência do 
Projeto Legados Sociais para a Copa 2014, na Bahia. Especificamente, objetiva uma reflexão 
sobre o papel da extensão universitária na concepção de diretrizes de planejamento das ações 
extensionistas ligadas ao evento Copa 2014.  Trata-se de uma análise preliminar do planejamento 
realizado em um projeto de extensão oferecido pela UNEB, em parceria com Secretaria Estadual 
para Assuntos da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 – SECOPA, com base na pesquisa 
documental, a fim de apresentar o resultado das ações identificadas, que possam gerar legados 
sociais para a população baiana, decorrentes dos investimentos gerados pela Copa do Mundo 
2014. 
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ABSTRACT 

 

This article examines the planning of a project advisory officers, from its conception of participatory 
methodology, through an articulated action plan aiming at the establishment of a technical 
partnership, according to an interdisciplinary approach of several courses and educational 
actions.It is intended to report the steps of construction of the project experience Social Legacies 
for the World Cup 2014, in Bahia. Specifically, a reflection on the role of University extension in the 
design of guidelines of action planning extension workers linked to the 2014 Cupevent. This is a 
preliminary analysis conducted in planning a project of extension offered by the UNEB, in 
partnership with the State Secretariat for FIFA World Cup Brazil 2014-SECOPA, based on 
documentary research in order to present the result of the actions identified, which may generate 
social legacies to the Bahian population, arising from investments generated by the 2014 World 
Cup. 
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1. INTRODUÇÃO 

A realização de um evento como a Copa do Mundo de 2014 no Brasil desperta os mais 

diversos sentimentos em um país cujo povo ama o futebol e faz, desse esporte, parte do seu 

cotidiano, que vive o futebol, seja nos grandes estádios, seja nos campos de bairros, nas ruas da 

periferia, ou na TV. Além disso, gera compromissos com a preparação do evento que envolve 

ações, tais como: construção de estádios, interiorização da Copa, planejamento metropolitano, 

turismo, hotelaria, comunicação, infraestrutura, hospedagem, dentre outros, que requerem a 

participação e o envolvimento de toda a sociedade civil, além da integração de todas as esferas 

de governo para a sua realização. 

A Copa do Mundo de Futebol é um dos maiores eventos esportivos mundiais. Devido às 

suas proporções, para realizá-lo torna-se imprescindível a submissão a inúmeros requisitos 

técnicos, estrutura e prazos determinados, que acompanham a sua organização. Trata-se de um 

evento privado, de propriedade da entidade internacional do futebol, a FIFA, que vem gerenciando 

o torneio mundial, marcado pelo emprego de alta tecnologia aplicada a grandes espetáculos e 

pela mobilização de grandes corporações patrocinadoras. 

O turismo na Bahia tem sido um negócio promissor para investidores, com produtos 

turísticos consolidados. O Estado oferece atrativos que são, cada vez mais, do interesse dos 

brasileiros em férias, e se constitui como um dos destinos mais procurados no Brasil, pelo turismo 

internacional. Entretanto, as belezas naturais e a diversidade de culturas, que tanto atraem 

turistas, também convivem com condições de baixa renda da população e, ainda, com regiões 

pouco desenvolvidas, que precisam ter potencializados os investimentos nesse contexto. A 

concepção de legados é de natureza muito ampla e abrangente, significando desde construções e 

instalações desportivas a rentabilidades econômicas que permanecem com o fim do evento, como 

destaca o Plano Diretor para Copa 2014 na Bahia2. 

Diante desse cenário, considerando a realização da Copa do Mundo de Futebol da FIFA 

no Brasil em 2014, e dos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, em 2016, e tendo em conta os altos 

investimentos em infraestrutura, em especial destinados ao turismo no Brasil, torna-se importante 

analisar, com base nas ações de extensão, a contribuição social da extensão universitária para a 

melhoria das condições de vida da população. 

Na compreensão do Fórum de Pró-Reitores (FORPROEX, 2007) de que a Extensão 

Universitária é um espaço em que as instituições de ensino superior promovem a articulação entre 

o “saber fazer” e a realidade socioeconômica, cultural e ambiental da região, através de ações em 

áreas prioritárias como Educação, Saúde, Trabalho e Meio Ambiente, presume-se que estas 
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devem se articular tendo como perspectiva o desenvolvimento local e regional, possibilitando, 

assim, a  interação necessária à vida acadêmica com as demandas sociais. 

O objetivo é levantar questões de ordens diversas, que possam de algum modo instigar a 

pesquisa, bem como, em consequência, sinalizar caminhos para melhorias. Para tanto, proponho 

apresentar o processo de construção das ações de extensão selecionadas, através da experiência 

de planejamento e execução do Projeto Legados Sociais para a Copa 2014 na Bahia, concebido 

através de uma parceria pública, relacionada ao Programa de Governo Copa 2014 com uma 

proposta interdisciplinar.  

Esse Artigo é constituído de três partes. Na primeira parte introdutória, apresentou-se o 

contexto e o evento que motivou o Projeto Legados Sociais para a Copa 2014, da Universidade do 

Estado da Bahia. Na segunda parte, que corresponde ao referencial teórico, foram abordados 

conceitos relacionados à extensão universitária, às políticas públicas, em especial a interação dos 

eixos temáticos do Programa Copa 2014 com as áreas temáticas da Extensão. Em sequência, na 

terceira parte, apresentou-se a abordagem metodológica utilizada na pesquisa através do método 

descritivo das etapas de planejamento do projeto para verificar os legados sociais decorrentes do 

Projeto de Extensão Legados para Copa do Brasil 2014, desenvolvido pela Universidade do 

Estado da Bahia. Por fim, foram apresentadas as dificuldades encontradas até o momento, 

sabendo-se que o projeto encontrar-se em fase de execução, com término previsto para maio de 

2014, através da  Pesquisa Documental. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO. 

 

2.1 A Extensão Universitária e as Políticas Públicas 

O conceito de Extensão Universitária, atualmente adotado no Brasil, é reflexo do 

desenvolvimento de suas práticas ao longo do tempo e do papel que assume na Universidade.  É 

entendida como prática acadêmica, integrando as atividades de ensino e pesquisa de forma 

indissociável, inerente à própria função da Universidade, que é a formação acadêmica cidadã e 

um espaço de compromisso social junto à sociedade, a partir da relação que estabelece com a 

comunidade interna, alunos, professores e técnicos. 

De acordo com a Política Nacional de Extensão (FORPROEX, 2012) a extensão 

Universitária  

(...) é conceituada como um processo interdisciplinar, educativo, cultural, 
científico e político, que promove a interação transformadora entre 
Universidade e outros setores da sociedade, ou seja, a atividade 
acadêmica indissociável do Ensino e da Pesquisa, que viabiliza a relação 
entre universidade e sociedade (FORPROEX, 2012, P.15). 



São consideradas ações de extensão aquelas que envolvem professores, alunos, 

servidores técnico-administrativos, a comunidade externa, que se enquadram em uma das 

modalidades a saber: (FORPROEX, 2007) 

1 – PROGRAMA 

“Conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão (cursos, eventos, prestação 

de serviços), preferencialmente integrando as ações de extensão, pesquisa e ensino. Tem caráter 

orgânico-institucional, clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum, sendo 

executado a médio e longo prazo” (FORPROEX, 2007, p.34). 

2 – PROJETO  

“Ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, 

com objetivo específico e prazo determinado” (FORPROEX, 2007, p.34). 

3 – CURSO  

“Ação pedagógica, de caráter teórico e/ou prático, presencial ou a distância, planejada e 

organizada de modo sistemático, com carga horária mínima de 8 horas e critérios de avaliação 

definidos” (FORPROEX, 2007, p.36). 

4 – EVENTO  

“Ação que implica na apresentação e/ou exibição pública, livre ou com clientela específica, 

do conhecimento ou produto cultural, artístico, esportivo, científico e tecnológico desenvolvido, 

conservado ou reconhecido pela Universidade” (FORPROEX, 2007, p.38). 

5 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

“Realização de trabalho oferecido pela Instituição de Educação Superior ou contratado por 

terceiros (comunidade, empresa, órgão público, etc.); a prestação de serviços se caracteriza por 

intangibilidade, inseparabilidade processo/produto e não resulta na posse de um bem” 

(FORPROEX, 2007, 39). 

Nesse caso, a realização das ações de extensão junto à sociedade ocorre por meio da 

execução de projetos de extensão, os quais são financiados pelo Estado, em parceria com 

fundações e empresas, entre outros. O financiamento de projetos assegura recursos humanos, 

financeiros e materiais, entre outros, essenciais para sua execução. Antes de tudo, torna-se 

imperativo para a Extensão Universitária destacar os avanços da Política Nacional de Extensão 

(2012): 

 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 político-institucional; 

 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; 

 Defender um financiamento público, transparente e unificado, destinado à execução das 

ações extensionistas em todo território nacional, viabilizando a continuidade dos 

programas e projetos. 

Nesse sentido, conforme ressalta Dias Sobrinho (2008), a extensão corresponde à garantia 

da oferta de uma educação de qualidade em longo prazo, uma vez que a troca existente entre 

Universidade e Sociedade propicia amadurecimento em um processo contínuo e permanente. 

Para tanto, é fundamental que um sistema de avaliação seja pensando nos moldes de cada 

Universidade, levando em consideração não só fatores quantitativos, mas também qualitativos das 

demandas oriundas dos programas e projetos desenvolvidos no âmbito interno quando 

associados à execução de um programa de Governo. 

Verifica-se que a extensão deve ser ofertada à sociedade de modo que a relação 

estabelecida entre Universidade e Sociedade seja de constante aprimoramento de ambas as 

partes, sem detrimento de uma em relação à outra. Ou seja, cabe à Extensão o papel importante 

de articular ações de desenvolvimento regional mediado pela educação e pela construção de 

novas possibilidades associativas e estratégias de inclusão social, em sintonia com os grupos 

sociais, culturais e ambientais. 

Os projetos de Extensão Universitária, ao contemplar a ação interdisciplinar, têm 

contribuído para a transformação de problemas sociais. A Extensão Universitária vem enfrentando 

esse desafio com o objetivo de aumentar as ações sócio-educativas relevantes que possibilitem a 

transformação efetiva dos participantes, diante de demandas que requerem sua inserção em 

contextos diferenciados, a exemplo de cursos de qualificação profissional ou de projetos que 

requeiram intervenções mais complexas. Essa é uma atitude que permite o desenvolvimento do 

sujeito de forma global, com base nas suas condições, possibilidades e vivências, ou seja  no 

exercício da cidadania. 

O caráter político que a diretriz Impacto e Transformação Social imprime à extensão 

universitária ressalta a necessidade de alinhamento das políticas publicas com as ações voltadas 

para os interesses e necessidades da população. Essa diretriz traz como metas para a 

configuração das ações extensionistas as seguintes características: 

 Prioridade das questões sobre as quais atuar, sem desconsideração da complexidade e 

diversidade da realidade social;  

 Abrangência, de forma que a ação ou um conjunto de ações possa ser suficiente para 

oferecer contribuições relevantes para a transformação da área ou setor que incide; 

 Efetividade na solução do problema. 



Atualmente, as universidades caminham para o atendimento dessas demandas 

incorporando novos métodos para efetivar o planejamento e consequentemente sua gestão, 

através da articulação das ações disciplinares de forma eficaz, para atingir as metas institucionais. 

A estruturação voltada para a nucleação das ações deve atentar para a necessidade de ir além de 

organizar tendências e permitir a interlocução institucional, fortalecendo a postura interdisciplinar 

nos programas e projetos de extensão, também associados às políticas setoriais. 

 Esses são os preceitos da Política Nacional de Extensão Universitária publicada em maio 

de 2012, que também prescreve critérios a serem adotados com vistas à realização de um projeto 

de extensão. Tais projetos devem levar em conta a utilização dos conhecimentos existentes na 

Universidade, o impacto social, a estratégia adequada para internalizar resultados e treinar 

pessoas, a capacidade de montar as equipes e gerir o programa, os investimentos necessários, o 

financiamento externo, o cálculo dos custos diretos. Para que a extensão traga impacto social, 

desenvolvimento acadêmico e recursos financeiros é fundamental que haja controle por parte dos 

órgãos superiores da organização, um planejamento bem feito e uma avaliação dos resultados 

alcançados. 

A diretriz da extensão universitária Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade 

desempenha importante papel na materialização das práticas extensionistas pela proposição da 

combinação da especialização com uma visão holística na interação de modelos, conceitos e 

metodologias oriundos de várias disciplinas e áreas do conhecimento. Essa diretriz deve ser 

incorporada aos núcleos interdisciplinares para viabilizar o desenvolvimento de metodologias 

inovadoras (FORPROEX, 2012). 

A extensão universitária deve, portanto, representar uma construção ou (re)construção de 

conhecimento, envolvendo, além de discentes e docentes, representantes de outros espaços e 

culturas, perspectivas e níveis de educação diferenciados. A construção extensionista não se 

limita, assim, à universidade, pois abrange uma diversidade de públicos externos com os quais é 

necessário estabelecer uma interlocução para a identificação de problemas, troca de informações 

e proposições, enfim, um processo que desde o seu início ocorre de forma coletiva (THIOLLENT, 

2002). 

A experiência desenvolvida na formatação da concepção de um Projeto de Extensão com 

o envolvimento dos núcleos temáticos em conjunto com o órgão financiador há de incorporar a 

prática do planejamento participativo em suas atividades com foco nas politicas setoriais. Definirá 

assim uma estratégia de trabalho apta a possibilitar um diálogo crítico e reflexivo com as politicas 

públicas, induzindo a troca de experiências e fomentando a participação de todos no processo de 

elaboração do plano de ação que norteará a execução do projeto através de uma plano que 



discrimine as etapas de execução das ações de forma coordenada e orientadas por um interesse 

comum. 

A diretriz de Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade para as ações extensionistas o 

suposto dessa diretriz é que a combinação de especialização e visão holística pode ser 

materializada pela interação de modelos, conceitos e metodologias oriundos de várias disciplinas 

e áreas do conhecimento, assim como pela construção de alianças intersetoriais, 

interorganizacionais e interprofissionais. Dessa maneira, espera-se imprimir às ações de Extensão 

Universitária a consistência teórica e operacional de que sua efetividade depende (FORPROEX, 

2012, p. 17). 

Nesta perspectiva, o planejamento deve ser resultado de um processo de reflexão sobre a 

ação a ser desenvolvida, de modo a alcançar o objetivo pretendido utilizando a forma mais 

adequada para atingir os objetivos estabelecidos, o que possibilitará, também, definir com maior 

clareza os meios e recursos que ainda precisam ser viabilizados para a efetividade dessas ações.  

Para Gandin (2001) o planejamento participativo é uma tendência dentro do campo de 

propostas de ferramentas para intervir na realidade. Ele alinha ao lado de outras correntes, a 

exemplo do Planejamento Estratégico. 

O Planejamento Participativo pretende ser mais do que uma ferramenta 
para a administração; parte da ideia que não basta uma ferramenta para 
“fazer bem as coisas” dentro de um paradigma instituído, mas é preciso 
desenvolver conceitos, modelos, técnicas, instrumentos para definir “as 
coisas certas” a fazer, não apenas para o crescimento e a sobrevivência 
da entidade planejada, mas para a construção da sociedade (Gandin, 
2001, p.87). 

 

O autor ressalta, ainda, que uma das concepções de planejar é, sempre, buscar a 

transformação da realidade. É, sempre, propor ações, atitudes, regras e rotinas que possam levar 

à satisfação de necessidades descobertas na realidade (ou na prática) através da avaliação que é 

a comparação do que se quer com aquilo que existe. 

Nesse cenário, existem vários planos e, dentro de cada um desses planos, encontramos 

diversos programas. Além disso, é necessário que se considerem as relações existentes no 

sistema como um todo, buscando contemplar as influências existentes entre as diversas partes 

que o integram. 

Moura & Barbosa (2006), avaliam que a prática no desenvolvimento de projetos 

educacionais tem demonstrado a importância de uma situação geradora claramente definida; de 

uma justificativa apresentada de forma bem fundamentada; de objetivos bem elaborados; da 

definição dos resultados esperados; e da indicação da abrangência do projeto, cujos elementos e 

cujo escopo do projeto importa considerar. Conceituando para efeito de Plano de Projeto (2006, p. 

46): 



 (...) o documento que apresenta, de forma completa e organizada, toda a 
concepção, fundamentação, planejamento e os meios de 
acompanhamento e avaliação do projeto, sendo a referência básica para 
sua execução.  

 

3. METODOLOGIA 

A pesquisa, que envolve um estudo de caso, tem um campo de trabalho específico que 

deve ser bem delimitado, de contornos claramente definidos. Trata-se, neste artigo, do estudo de 

um Projeto realizado pela Universidade do Estado da Bahia, elaborado em parceria com a 

Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 – SECOPA, a partir de 

sua participação ativa em todas as discussões ligadas à Copa, desde dezembro de 2009, período 

em que a SECOPA iniciou uma série de debates sobre o Plano Diretor da Copa 2014 (PDC), 

através de fóruns e reuniões para discutir ações e projetos relacionados à organização do mundial 

de futebol na Bahia. 

O Projeto Legados Sociais para a Copa 2014 se destaca por se constituir em uma ação 

com planejamento participativo no cumprimento de uma política pública, dentro de um sistema 

com um grande número de parcerias com uma abordagem interdisciplinar, que é apresentado 

neste artigo através das categorias: planejamento das etapas do projeto, resultado das ações 

selecionadas, dificuldades apresentadas no desenvolvimento das ações.  

Para a realização do estudo de caso, como instrumentos de coleta de dados, foram 

utilizados análise documental interna, por meio de registros institucionais, Estatuto, Regimento e o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), para apresentação das características e princípios 

da Universidade, que justificou a participação e motivação neste projeto para relato da experiência 

vivenciada. 

O levantamento de informações internas na instituição se deu através dos documentos que 

originaram o Projeto Legados Sociais e a sua formalização em termo de convênio, plano de 

trabalho detalhado, atas de reuniões com a sistematização da participação em encontros e fóruns 

internos e externos para levantamentos de demandas e planejamento das ações; foram utilizados, 

também, relatórios parciais de gestão do projeto, relatórios dos coordenadores de área para 

apresentação dos resultados das ações e das dificuldades identificadas no desenvolvimento das 

ações. 

A observação direta e participante foi possível devido ao fato de a pesquisadora fazer parte 

do quadro da instituição pesquisada, desenvolvendo atribuições na Gerência de Extensão e 

também parte da equipe de trabalho do Projeto na fase de concepção, atuando na fase de 

formalização do convênio, assim como na execução de atividades de planejamento e 

administrativas. 



 
3.1 A Universidade do Estado da Bahia e a Experiência do Projeto Legados Sociais para a 

Copa 2014 

Fundada em 1983, a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) é uma instituição 

autárquica de regime especial, organizada sob o modelo multicampi e multirregional, com 

destacada atuação no ensino, na pesquisa e na extensão, prestação de serviços à comunidade e 

interiorização da oferta de cursos de graduação e pós-graduação. Vinculada ao Governo do 

Estado da Bahia, é uma das quatro universidades públicas de ensino gratuito no Estado. Sua 

característica peculiar é a descentralização das unidades.  

Por definição legal e em função de sua configuração institucional, compete à Universidade 

do Estado da Bahia “difundir o saber, promover a formação e o aperfeiçoamento acadêmico, 

científico e tecnológico, colaborando, em base estratégica, para o desenvolvimento da educação 

superior na Bahia e para o desenvolvimento das regiões onde está inserida” (Regimento UNEB, 

2012). 

A UNEB norteia suas ações a partir dos seguintes princípios integrantes do seu plano de 

desenvolvimento institucional (PDI, 2013):  

 Multicampia e multirregionalidade; Inserção no desenvolvimento regional; Gratuidade e 

qualidade do ensino público; Democracia, participação e conduta ética e respeito à 

cidadania e aos direitos humanos; Acessibilidade, permanência e ações afirmativas, 

 Valorização da pluralidade étnico-cultural e respeito à diversidade de gênero e 

sexualidade; Compromisso com a inclusão social; Articulação intra e interinstitucional; 

Tais princípios orientam trabalhos que implicam em parcerias importantes viabilizadas 

através do estabelecimento de contratos e convênios de cooperação técnico-científica e cultural, 

em rede, integrando a universidade com a comunidade. O papel da Pró-Reitoria de Extensão da 

UNEB envolve a implementação de políticas públicas por meio das ações de programas 

institucionais, de acordo com as características de Universidade Multicampi que abrange o Estado 

da Bahia.  Apresenta como uma de suas metas, conforme o Plano de Desenvolvimento 

Institucional, a integração dos programas governamentais e não-governamentais aos programas 

estratégicos da UNEB direcionados para educação básica e desenvolvimento sustentável. 

Para atendimento a essas demandas, a PROEX mantém uma gestão composta por: 

Assessoria, Gerência de Extensão e Assuntos Comunitários, Gerência de Apoio à Cultura e às 

Ciências, Núcleos Temáticos e NUPES, os quais dialogam entre si e colaboram no 

desenvolvimento das ações com os departamentos e setores da sociedade baiana. As ações 

extensivas da PROEX estão concentradas, principalmente, nos Núcleos Temáticos e Núcleos de 

Pesquisa e Extensão (NUPES), órgãos de articulação que funcionam, também, como espaço de 



registro das atividades desenvolvidas por estudantes e professores pesquisadores nos territórios 

de identidades a que pertencem os departamentos, localizados em 29 municípios do Estado. 

As ações de extensão na UNEB obedecem a uma metodologia participativa e vinculam-se 

às áreas temáticas: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio 

Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção e Trabalho, atendendo à Política Nacional de Extensão 

Universitária. As diretrizes políticas da extensão são regulamentadas pelos documentos 

institucionais  princípio da indissociabilidade com o ensino e a pesquisa.  

A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado da Bahia, a partir da sua 

experiência em trabalhos comunitários e extensionistas, a exemplo da sua inserção do Programa 

Pacto pela Vida, com oferta de cursos de Alfabetização de Jovens e Adultos, Idiomas, Terapia 

Comunitária, Turismo em Base Comunitária, Formação de Jovens em Cooperativas e Educação 

Desportiva, dentre outros, envolveu-se em um grande projeto em parceria com o governo do 

Estado, através da Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. 

Espera-se que esse projeto contribua, de fato, para o envolvimento da comunidade com o evento, 

a inclusão social, o fomento à prática do esporte e a preparação cidadã dos que recepcionarão os 

turistas para a Copa 2014, primando pela qualidade no atendimento e pela valorização da cultura 

local, de modo a gerar um legado para o povo baiano. 

 

4. CONCEPÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA 

Para apoiar o desenvolvimento dos objetivos propostos pelo governo no Plano de Legados 

Sociais, foram definidas pelo Plano Diretor da Copa 2014 na Bahia, sete áreas de atuação: 

qualificação e capacitação profissional, responsabilidade socioambiental, valorização do futebol e 

da cultura local, inclusão social, participação cidadã e infraestrutura, mobilidade e acessibilidade. 

O escopo básico vem a ser geração de melhorias nas condições de vida da população com foco 

na qualificação profissional. 

Após a troca de informações básicas e discussão por parte dos dirigentes, no âmbito das 

instituições parceiras, foi apresentada a proposta de metodologia para o desenvolvimento em 

duas etapas distintas. Deu-se a exposição da ideia do projeto pela SECOPA/UNEB, 

estabelecendo o diálogo entre os núcleos temáticos que apresentaram os trabalhos desenvolvidos 

no âmbito de suas ações, visando evidenciar as características dos públicos atendidos e o 

levantamento de demandas existentes.   

Os levantamentos de dados e informações foram efetuados com o objetivo de buscar mais 

elementos que facilitem a execução das propostas planejadas para a Copa 2014. Pretendeu-se, 

ainda, que esses elementos se adequassem à realidade onde estão inseridos para que a 



população se beneficie dos impactos e legados que serão viabilizados nas ações que antecedem 

a realização do evento para aproveitamento das oportunidades (na fase de preparação do evento 

os investimentos realizados geram também oportunidades de formação, qualificação e de geração 

de renda). Além disso, houve o propósito de, como estratégia, evitar superposições de recursos e 

competências para minimizar prejuízos futuros, na gestão dos projetos correlatos, e também 

potencializar a continuidade de ações sustentáveis com a integração de programas desenvolvidos 

no âmbito das políticas setoriais do Estado, em um processo de formação permanente. 

Considerando legados e planejando as ações para a execução, o projeto foi concebido em 

duas etapas, a saber: 

 

ETAPA 1:  

Essa etapa compreende as ações que antecederam a formalização da parceria iniciada em 

2009. Consistiu-se de participações de professores e técnicos da UNEB em reuniões 

estruturantes do programa Copa 2014, com base no planejamento estratégico participativo para 

levantamento de informações necessárias ao Diagnóstico de Demandas Prioritárias para Legados 

Sociais (GETQUALI, 2010), resultando no diagnóstico da situação atual do processo que 

subsidiou a sistematização da coleta de dados, a definição de responsabilidade  para permitir o 

alinhamento das ações que constituíram uma oportunidade para o intercâmbio de experiências,  

aprimoramento da comunicação e avaliação das ações que estavam sendo desenvolvidas nos 

programas no âmbito das secretarias no Estado. Esse diagnóstico foi efetuado através da 

participação em reuniões de trabalho com o Grupo Executivo de Trabalho de Qualificação da 

Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 – GETQUALI, para alinhamento e levantamento de 

demanda/oferta, de projetos de cursos para ocupações prioritárias com recorte para a Copa que 

também fossem voltados para o desenvolvimento dos municípios baianos, que direta ou 

indiretamente fossem recepcionar o mundial. 

O Grupo foi composto por representantes de temáticas da UNEB, das Secretárias do 

Estado da Bahia do Trabalho, Turismo, Cultura, Meio Ambiente e outros segmentos da sociedade 

baiana. Desse grupo originou-se uma equipe para discutir e propor as ações pedagógicas que 

comporia um módulo básico comum a todas as propostas de cursos a serem realizados com a 

participação da Universidade. 

As temáticas do Programa Copa 2014 selecionadas para desenvolvimento das ações de 

legado por eixos foram: 



 
 

Fonte: Plano Diretor da Copa 2014 na Bahia 
 

ETAPA II: Formalização da parceria através de convênio em novembro de 2011 

O projeto Legados Sociais para Copa 2014 na Bahia tem como objetivo elaborar e 

implementar um conjunto de projetos e ações socioeducativas, culturais, ambientais e regionais, 

visando a promoção de legados socioeconômicos, por meio da mobilização e participação da 

população com a Copa 2014 e seus eventos associados, no âmbito do estado da Bahia, assim 

como potencializar o legado social da Copa do Mundo 2014. O Plano traz as seguintes metas: 

1 - Implantação do escritório do Projeto.  Essa etapa consistiu na realização de várias 

atividades para viabilizar a instalação da infraestrutura física local para suporte da equipe de 

trabalho, com atividades para a seleção, formação e/ou atualização da equipe na concepção de 

legados, elaboração do termo de referência; editais para seleção de projetos, monitores e 

professores, contratação de fornecedores e  realização do seminário de apresentação do projeto. 

A realização do Seminário Legados Sociais em 22 de dezembro de 2011 foi uma ação 

considerada de grande relevância e estratégica para informar a sociedade, através do convênio 

das diretrizes que nortearam sua elaboração, sobre as áreas de atuação do projeto. Buscou-se 

proporcionar maior mobilização dos segmentos envolvidos em um amplo debate,  com o objetivo 

de conhecer e discutir as demandas necessárias a fim de preparar a diversidade dos grupos 

envolvidos na comunidade baiana para o planejamento das ações.  

Paralelamente às atividades de implementação do Projeto, um conjunto de ações foi 

desenvolvido para fortalecer os recursos humanos envolvidos na execução, visando a interação 

das temáticas trabalhadas na extensão universitária com os eixos de atuação definidos pelo Plano 

Diretor Copa 2014, associadas às linhas de extensão priorizadas em função das características da 

Universidade. 

Nas oficinas e fóruns realizados foram promovidos debates dos temas que nortearam a 

construção do termo de referência com a definição das temáticas que compuseram cada eixo para 

seleção das ações com a seguinte composição de temáticas por eixos: Educação, Esporte e 



Cultura; Trabalho e Geração de Emprego e Renda; Cidadania e Direitos Humanos; Meio 

Ambiente e Saúde. 

Através de ações integradas nas temáticas correspondentes, foi realizado o planejamento 

para desenvolvimento de projetos integrados, voltados para o aperfeiçoamento comunitário e a 

capacitação de recursos humanos nos aspectos sociais, culturais e artísticos; foram 

desenvolvidas atividades socioculturais e artísticas com enfoque na formação da cidadania e do 

correspondente comportamento ético para promoção das parcerias para o desenvolvimento dos 

cursos de qualificação e ações socioeducativas, em consonância com a política da universidade 

de ações voltadas para o desenvolvimento regional. É importante considerar que as diretrizes 

nacionais da extensão para interação das ações, de acordo com as áreas temáticas, conduziram 

a construção dos objetivos que nortearam a interação com os eixos temáticos com o recorte das 

ações alinhadas  para a Copa 2014 com foco nos bairros e nas escolas. 

2 - Mapeamento diagnóstico; - Levantamento de dados e mapeamento dos projetos e ações em 

desenvolvimento nas esferas federal, estadual, municipal e sociedade civil organizada, 

relacionadas ao objeto do convênio, através do mapeamento diagnóstico de informações em 16 

municípios definidos para atuação, levantamento de dez bairros para desenvolvimento das ações 

socioeducativas no Município de Salvador, levantamento de cinquenta escolas para a 

implementação do Projeto Copa na Escola, objeto de elaboração pela equipe interna do projeto e 

o do levantamento dos cursos de qualificação a partir do mapeamento efetuado pelo Grupo 

Estadual de Qualificação.  

 3- Elaboração dos projetos com as ações de qualificação e palestras socioeducativas; seleção 

de projeto via edital público, elaboração de cursos de qualificação por demanda (turmas de 35 a 

40 alunos). Montagem e apresentação do portfólio de projetos, contendo a metodologia 

(operacionalização, acompanhamento, avaliação), público-alvo, área de abrangência, profissionais 

envolvidos e recursos necessários, por projeto através dos seguintes indicadores:  

1) Numero de projetos elaborados; 2) Número de formação dos servidores envolvidos; 3) Número 

de escolas atendidas; 4) Número de municípios atendidos; 5) Público beneficiado e certificado; 6) 

Número de eventos realizados; 7) Tipos e números de cursos de qualificação realizados 8)  

Numero de Projetos selecionados e desenvolvidos; 9) Número de entidades parceiras; 10) 

Número de bairros Atendidos; 11) Número de publicações; 12) Número de Estudantes Envolvidos; 

13) Número de ações por áreas temáticas. 

4 - Implementação dos projetos consiste na operacionalização das ações aprovados com 

atividades de monitoramento e acompanhamento dos projetos, apoio logístico para execução das 

atividades.  



5 - Prestação de contas; elaboração de relatórios parciais com resultados trimestrais e 

programação mensal das atividades, com encaminhamento das atualizações da programação das 

ações e dos cursos mensalmente ao órgão de concessão. 

     5.1 Seminário de Avaliação Final - socialização e avaliação das ações com apresentação dos 

resultados (vídeos produzidos e artigos publicados).  

A concepção que norteou a proposta foi o entendimento de que “legados sociais” é o conjunto de 

benefícios culturais estruturais, educacionais, sociais e esportivos que ficam efetivados depois da 

celebração de grandes eventos esportivos, ou seja, são os conhecimentos, habilidades e 

competências adquiridas como benefícios no pós Copa do Mundo da FIFA Brasil, que conduziu a 

elaboração e seleção dos projetos/cursos.  

As ações propostas contemplaram cursos de qualificação, requalificação, formação 

profissional, campanhas socioeducativas, eventos mobilizadores, formativos, apoio à atividades 

artístico-culturais, desportivas, que foram avaliados para implementação segundo um bloco de 

exigências objetivas formalizadas através de um documento de referência construído em parceria 

com o órgão financiador.  Entre as exigências está a normatização peculiar demandada na 

elaboração de um projeto através de roteiro. Foi realizada uma apreciação qualitativa em que 

foram considerados aspectos tais como: diagnóstico apresentado com as demandas, fragilidades 

e potenciais que subsidiaram a elaboração das propostas como resultado de contado prévio com 

a comunidade, com apresentação do proponente que no âmbito externo contemplou instituições 

não governamentais sem fins lucrativos que desenvolvessem ações sociais, assim como 

cooperativas e outras entidades representativas de setores sociais organizados, no âmbito 

interno, núcleos, e departamentos da Universidade que desenvolviam atividades nas temáticas 

abordadas. 

Considerou-se também na avaliação qualitativa nas propostas apresentadas, que 

subsidiaram questionamentos que acompanharam todo o processo de planejamento e construção 

do projeto Legados Sociais para a Copa 2014 na Bahia, tais como: Qual a área de atuação do 

projeto? Qual o principal problema que o projeto pretende enfrentar?; Quem serão as pessoas 

atendidas?; Qual a área geográfica de abrangência? Qual o principal objetivo?; Quantas pessoas 

irão participar do projeto?; Quais são as principais ações previstas?; Que resultados espera 

alcançar?; Em quanto tempo?; É um projeto já em desenvolvimento?; Quais os principais 

resultados alcançados? Quais os Legados Sociais que este projeto irá contribuir para a 

comunidade contemplada?  

Sendo assim, foram objetivos que buscaram, através da interação das temáticas, avaliar 

aspectos que evidenciassem a situação/problema, as oportunidades, sua contextualização macro 

e local com a caracterização do público alvo, famílias/pessoas/segmentos direta e indiretamente 



envolvidos/beneficiados com os resultados das ações, a necessidade de intervenção, assim como 

o alinhamento das propostas com os objetivos estratégicos estabelecidos para a qualificação 

profissional proposta em função do evento, com esclarecimentos sobre a importância de sua 

realização em relação aos aspectos socioeconômico, ambiental e turístico.  

 

Quando 1 – Resultado das ações planejadas em Cursos de qualificação/Ações sócioeducativas 

CURSO DE 

QUALIFICAÇÃO 

QUANT. MUNICIPIO AÇÕES 

SOCIOEDUCATIVAS/CURS

OS DE FORMAÇÃO 

MUNICIPIO 

Artesanato 02 Turmas Salvador Olhar dos Dedos  Salvador 

Curso Turismo 

Náutico 

03 Turmas  Salvador, Paulo 

Afonso, Itacaré 

Atabaques: Janelas da Copa 

na Bahia: introdução á 

cultura de origem Kêtu  

Salvador 

Curso Higiene e 

Seg. Alimentar 

02 Turmas  Salvador Curso de Formação de 

Protetores Ambientais 

Maraú 

Curso  espanhol 

e Inglês  

18 Turmas   Salvador, 

Valença, Itacaré, 

Paulo Afonso  

Das ruas à copa: 

ressignificando os laços 

solidários 

Candeias 

Profissionais da 

Imprensa e Ex-

atletas 

03 Turmas   Salvador Resgatando Raízes – 

iniciação Capoeira Angola 

Salvador 

Curso de 

Ecoturismo 

03 Turmas  Lençóis, P. 

Afonso, Itacaré 

Cuidar e Cuidar-se 

Cultivando Saúde e Beleza 

Salvador 

Curso de 

Enologia  

04 Turmas  

 

Salvador, 

 Juazeiro  

Lençóis, Itabuna, 

Agentes Comunitários Pró-

cidadania: alternativas de 

socializar  moradores de rua.  

Salvador 

 Elaborado pela Autora com dados coletados em julho/2013 

 

As ações socioeducativas tiveram como foco principal as escolas públicas baianas, com o 

objetivo de promover ações de sustentabilidade, como inclusão social; meio ambiente e saúde; 

educação, cultura e esporte; direitos humanos e cidadania. As ações foram promovidas através de 

palestras informativas com atletas e ex-atletas, para a comunidade escolar, roda de cultura, 

torneios desportivos e gincanas, oficinas interdisciplinares e lúdicas, que fazem parte do Projeto 

Copa na Escola, elaborado pela equipe interna a partir de levantamentos de demandas efetuados 

nas escolas, para desenvolvimento em cinquenta escolas na capital e interior do Estado. 



Nas escolas também está sendo desenvolvido o Projeto Cuidar e Cuidar-se Cultivando 

Saúde e Beleza, resultado da seleção via edital, com o objetivo de ampliar o conceito e a prática 

do cuidado com o meio em que vivemos através da implantação de hortas, hortos e jardins em 

trinta escolas de trinta comunidades, ajudando o desenvolvimento do cuidado individual e coletivo, 

favorecendo a compreensão da inter-relação entre o nosso bem estar e o bem estar de quem e do 

que está a nossa volta. Além da realização de cursos de permacultura urbana, o projeto também 

envolve realização de ações de sensibilização e educação alimentar e nutricional, abertas à 

comunidade, em parceria com as escolas e o Programa de Saúde da Família. 

Os cursos de qualificação profissional e formação profissional foram oferecidos com carga 

horária de 40 a 120 horas, tiveram um módulo básico, que denominamos de matriz comum, com o 

conteúdo aplicado em todas as ações, com 20 horas preparadas por uma equipe interdisciplinar 

que abordou: meio ambiente e sociedade, cidadania e direitos humanos, responsabilidade sócio 

ambiental e legados socioculturais, a cultura plural baiana, direitos de acessibilidade; conceito de 

hospitalidade e sua importância para o turismo. 

Os cursos de idiomas com aulas teórico-práticas, foram produzidos pelos Núcleos de 

Estudo da língua espanhola e cultura latino americana, de Estudos Hispânicos e de Estudos 

Canadenses, com temas abordados que privilegiaram os aspectos culturais e turísticos da Bahia, 

em particular, e do Brasil em geral, além de vocabulários específicos relacionados a atendimento, 

das atividades profissionais dos diferentes públicos atendidos na capital do Estado e no interior 

em locais de grande fluxo turístico. 

A profissionalização e a qualidade dos serviços apresentados deverão atrair um grande 

número de investidores e consumidores. A partir do momento em que se assume a tarefa de 

acolher, em 2014, todos os participantes desse grandioso evento, é necessária a qualificação dos 

profissionais que atuam no mercado de trabalho, a fim de deixar à população o importante legado 

de uma mão de obra qualificada e um desafio para potencializar o desenvolvimento local em 

ações contínuas, inseridas no seu cotidiano de forma autônoma.   

No plano em questão, o foco se voltou para cursos de qualificação profissional, pela 

interação das temáticas, priorizando ações que elevasse o nível de renda para maior absorção da 

força de trabalho demandas pela sociedade em função do evento. 

As ações estratégicas para planejamento das ações e implementação do Projeto buscou 

evidenciar a interação das relações com as equipes dos projetos e a sua abrangência  geográfica  

e, consequentemente, a caracterização do público alvo:   

 

5. RECURSOS HUMANOS DO PROJETO 



A Equipe que atua no Projeto é composta por um grupo de trabalho multidisciplinar, em 

função da diversidade de saberes e práticas que permeiam o planejamento, a execução, o 

acompanhamento e avaliação dos projetos a serem desenvolvidos, envolvendo profissionais das 

áreas de administração, ciências contábeis, sistemas de informações, pedagogia, letras, 

esportistas, dentre outros. 

A contratação de monitores para atuação no projeto ocorreu mediante edital em 

consonância com o Programa de Bolsa de Monitoria de Extensão da Universidade através dos 

cursos de Administração; Contábeis; Comunicação Social, Relações Públicas; Desenho; Direito; 

Educação Física; História; Letras– Língua Espanhola e Língua Inglesa; Nutrição; Pedagogia; 

Psicologia; Sistemas de Informação; Turismo; Hotelaria e Urbanismo. 

 

5.1 Abrangência e público a ser atendido 

As ações deste projeto abrangerão vários municípios do Estado da Bahia (Salvador, Feira 

de Santana, São Francisco do Conde, Camaçari, Mata de São João, Itaparica, Vera Cruz, Maraú, 

Morro de São Paulo – Cairú, Porto Seguro, Ilhéus, Itacaré, Vitória da Conquista, Juazeiro, Paulo 

Afonso e Lençóis), oportunizando o atendimento ao seguinte público: grupos em condições de 

vulnerabilidade social e ambiental; educadores, animadores, comunicadores e artistas; agentes 

comunitários e de saúde; lideranças de comunidades rurais e urbanas, a exemplo de grupos 

étnicos e culturais; grupos de voluntários; sindicatos, movimentos e redes sociais; melhor idade; 

jovens e adolescentes; trabalhadores formais e informais; cooperados; agentes de economia 

solidária; baianas de acarajé; guias de turismo; setor náutico; condutor de turismo de aventura; 

ambulantes; receptivo; ex-atletas.  

Um público amplo que procurou inserir todos que tivessem interesse em potencializar suas 

competências para melhor aproveitar oportunidades, em decorrência das necessidades da 

demanda e contribuição para a formação do cidadão, na relação direta com o desenvolvimento do 

contexto histórico-político-social onde ele se insere, contemplando as especificidades dos 

territórios de identidade  de cada município para potencializar o desenvolvimento regional.  

 

6. DIFICULDADES APRESENTADAS NO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS: 

Algumas das dificuldades que mais comprometeram o cronograma estavam relacionadas 

principalmente a atrasos em repasse de recursos, o que causou impactos em diversas ações; os 

processos licitatórios foram demorados e atrasaram o início de algumas ações. Outras 

dificuldades em projetos selecionados por meio de edital requereram tipos de contratações que 

não estavam previstas nas despesas formalizadas e as peculiaridades levaram a contratações 

que necessitaram de processos a serem ajustados, envolvendo negociações com o órgão 



financiador e os representantes dos órgãos parceiros. Ou seja, a própria execução orçamentária e 

financeira do Estado, cujos trâmites, embora demorados devem ser obedecidos, causam 

desgastes e descontentamentos nos parceiros, problemas que tem sido resolvidos através do 

diálogo, enquanto são efetuados os ajustes formais exigidos pela legislação que rege a 

administração pública. No entanto, são ações reincidentes apontadas pelos coordenadores, e que 

se observa nos relatórios, que se referem aos processos de contratação dos apoios previstos e 

liberação de alguns recursos que esbarram na burocracia, nas questões jurídicas e legais. 

Outra característica que aumenta a complexidade do Projeto Legados Sociais está 

relacionada com o contexto de um projeto de iniciativa pública, que demanda uma grande 

abrangência das ações e do próprio compromisso de uma intervenção efetiva que gere legado 

para a sociedade. Existe uma elevada interdependência entre diferentes órgãos e as políticas 

setoriais, e outros agentes externos para a implementação de ações. As políticas públicas são os 

parâmetros pelos quais se norteiam as ações de intervenção social. Cada setor possui sua política 

própria, contudo, existe uma elevada burocratização dos processos necessários para a integração 

do trabalho dessas equipes. 

Mudanças nos projetos, seja pela inviabilidade de execução ou pela necessidade de 

solucionar entraves para a execução, devem ser documentadas e aprovadas pela coordenação 

geral, e muitas vezes também por outras esferas na Universidade, e junto ao órgão parceiro para 

formalização, o que demanda tempo e compromete o cronograma de execução que, neste caso, 

tem sido priorizado em função do evento Copa.   

Foi o que ocorreu em projetos que tiveram ações em infraestruturas locais e diferenciadas, 

que tiveram de passar por ajustes e adequações com maiores atrasos no cronograma. 

A amplitude das práticas, ao mesmo tempo em que enriquece as ações é estimulada nos 

documentos institucionais e nas diretrizes que norteiam a Extensão Universitária, dificulta a 

mensuração dos resultados e a própria sistematização de suas ações quando não apresentadas 

de forma adequada, operacionalizada e detalhada nos projetos integradas ao planejamento, 

acompanhamento e avaliação, fases que demandaram um tempo considerável para 

operacionalização efetiva das ações do projeto. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o exemplo do projeto extensionista Legados Sociais para a Copa 2014 na Bahia, 

buscou-se apresentar o processo de planejamento de suas ações, com o objetivo de integrar às 

políticas setoriais desenvolvidas no Estado, fortalecendo e ampliando as parcerias com escola e 

municípios. Foram organizadas as ações: cursos, oficinas, palestras a partir de temas, 

necessidades, oportunidades, características regionais, público alvo e formas de atuação, e 



interação interdisciplinar, que ofereceram elementos significativos à reflexão sobre as ações de 

extensão universitária. Foram privilegiadas as práticas de diálogo, tendo em vista o fortalecimento 

dos espaços de comunicação para formulação e implementação das ações de planejamento, 

criando vínculos e comprometimento com o conjunto dos parceiros, em prol de objetivos comuns. 

Em todas as políticas propostas é fundamental buscar a integração dos projetos, de suas 

equipes e das infraestruturas específicas, com vistas a otimizar o comprometimento dos recursos 

institucionais e a garantir a interação que caracteriza o fazer da extensão um compromisso social.  

Das diversas áreas de conhecimento e propostas de atuação, uma nova forma de pensar e 

fazer extensão: não mais projetos isolados, desconectados de uma proposta mais ampla de 

intervenção na comunidade e, portanto, comprometidos nos seus resultados; a intenção é pensar 

projetos e práticas integradas, inter-relacionadas, interdisciplinares e situadas num contexto mais 

amplo de resultados comuns a que um programa visa alcançar.  

Na realização deste projeto percebeu-se que ainda são necessários questionamentos que 

contribuam para o debate da interdisciplinaridade, integradas às políticas setoriais de distintos 

espaços geográficos, com vistas a intervenções sociais mais participativas e próximas do contexto 

local, aumentando assim o compromisso social para melhoria da qualidade da ação extensionista, 

com ampliação de oportunidades para diferentes segmentos da sociedade, em uma efetiva ação 

transformadora. 

O diálogo com os atores sociais se pronuncia, sobretudo, no estabelecimento de 

entendimentos e parcerias locais para o desenvolvimento destas ações. Os cursos de extensão 

nas modalidades de qualificação, e as ações socioeducativas, representam oportunidade dessas 

ações que estão sendo empreendidas, assim como na proposição de continuidade das ações 

também podem se configurar na formulação de novas políticas voltadas para áreas temáticas 

importantes privilegiando a educação continuada, integradas ao desenvolvimento local econômico 

e social. 

É importante ressaltar os aspectos positivos do envolvimento dos estudantes nessas 

ações, pois a participação em tais projetos permite-lhes interagir com diferentes nuances do 

mundo do trabalho, de modo a conferir-lhes uma formação de cidadania e de autonomia que 

tiveram sua participação assegurada pelo planejamento de ações pela universidade envolvendo a 

sua comunidade interna.  

Os resultados quantitativos parciais dessas ações com programação para atender 

diretamente o quantitativo dos 3.000 participantes na qualificação profissional e dos 4.800 

atendidos diretamente com ações sócio-educativas, demonstram que os números de beneficiários 

indiretos terão uma abrangência muito grande nas comunidades atendidas, portanto, faz-se 

necessário continuar esse diálogo para a continuidade das ações que se constituam como 



elemento que apresente suporte para a análise e melhoria do fazer acadêmico, também no 

alinhamento das políticas públicas para um aprendizado mútuo e permanente.  

Para que seja mensurável essa transformação, seus efeitos abrem vários espaços para 

pesquisas e processos de avaliações dessas ações, que mesmo em conjunto, a dimensão é 

extensa e ainda se avalia indicadores que contribuam para a sistematização dos legados sociais a 

médio e longo prazo na população baiana. 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

. 

 

DIAS SOBRINHO, José.  processos de socialização e processos pedagógicos. In: BALZAN, 

Newton Cesar; DIAS SOBRINHO, José (Orgs.). Avaliação Institucional: teoria e experiências. 4. 

ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

__________. Prefácio. In: PAULA, M. F. (Org) Debatendo a Universidade: subsídios para a 

reforma universitária. Florianópolis: Insular, 2004. 

FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS, 

Política Nacional de Extensão Universitária. Disponível em: http://www.renex. 

org.br/documentos/2012-07-13-Politica-Nacional-de-Extensao. pdf. 

______.  Extensão Universitária: Organização e Sistematização. Belo Horizonte: COOPMED, 

2007. (Coleção Extensão Universitária; v.6). Extensão Universitária: organização e 

sistematização / Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras; 

organização: Edison José Corrêa. Coordenação Nacional do FORPROEX. -- Belo Horizonte: 

Coopmed, 2007. 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA – Plano Diretor da Copa 2014 na Bahia 

GANDIN, Danilo.  A Posição do Planejamento Participativo entre as Ferramentas de 

Intervenção na Realidade - Instituto Latino americano de Planejamento Participativo. Porto 

Alegre, Brasil - Currículo sem Fronteiras , v.1, n.1, pp.81-95, Jan/Jun 2001 

______. SARAIVA, J. L. Papel da extensão universitária na formação de estudantes e 

professores. Brasília Méd. v. 44, n. 3, 2007. p. 220-225. 

Projeto Legados Sociais. Plano de Trabalho Detalhado 2011. 

_____. Projeto Legados Sociais. Relatórios de Atividades 2012-2013. 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

2013 – 2017. 


