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INFORMATIVO 3 – OS INDICADORES NACIONAIS DE EXTENSÃO PELO 

FORPROEX 

 

 

 

O Fórum Nacional de Pró-reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação 

Superior Brasileira (FORPROEX), a partir da assessoria do Grupo de Trabalho 

Interinstitucional sobre Indicadores de Avaliação da Extensão, vem a alguns anos 

debruçando-se no estudo e na proposição de metodologias e indicadores para a avaliação da 

extensão.  

Os resultados avaliativos, mensurados por indicadores de gestão e de desempenho, 

cumprem a função de demonstrar a eficiência e efetividade da extensão, atualizando o 

planejamento institucional no âmbito nacional e na própria instituição de ensino. Os 

indicadores são permanentemente atualizados, considerando o caráter dinâmico da 

extensão. 

Ao longo do seu debate sobre avaliação, o FORPROEX realizou pesquisas em diferentes 

instituições e com diferentes atores, procurando identificar indicadores da extensão, a partir 

de parâmetros nacionais, mas que também pudessem contemplar as diferenças regionais. 

Esses indicadores enquadram-se dentro de 5 dimensões da avaliação da extensão:  

1) Política de gestão: busca avaliar o quanto a função extensionista está incorporada na missão 

da universidade; 

2) Infraestrutura: avalia as condições físicas e gerenciais para a realização da extensão; 

3) Plano acadêmico: avalia as possibilidades de incorporação da extensão na vida acadêmica; 

4) Relação universidade-sociedade: busca avaliar presença das ações de extensão na sociedade, 

seus pressupostos, finalidades, interação da universidade no sentido de transformações 

recíprocas; 

5) Produção acadêmica: refere-se aos produtos resultantes da extensão. 
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São exemplos de indicadores dentro dessas dimensões: quantidade de ações de 

extensão, por modalidade; quantidade de estudantes de graduação participantes de ações 

extensionistas; público diretamente alcançado com as ações realizadas por programas e 

projetos; quantidade de ações de extensão vinculadas ao ensino e à pesquisa; quantidade de 

docentes, técnicas-administrativas e técnicos-administrativos participantes em ações de 

extensão. 

Com o SIGA Extensão, a COEX/PROEC procurou inserir nos relatórios de atividades um 

maior número de questões que possibilitem mensurar os indicadores. Por isso, algumas 

modificações foram introduzidas no relatório 2020 e no relatório final de projetos e 

programas. Além de comporem um demonstrativo da extensão UFPR fornecido ao TCU, MEC 

e à sociedade, destacamos a importância dessa atualização nos indicadores através do SIGA 

como uma forma de instrumentalizar o planejamento pelas e pelos extensionistas, bem 

como subsidiar o planejamento institucional em nossa instituição. Esperamos compor um 

retrato mais completo da cara da extensão na UFPR.  

Na página do FORPROEX você encontra documentos e publicações sobre a avaliação da 

extensão: https://www.ufmg.br/proex/renex/index.php/documentos/documentos. 

Se tiver dúvidas sobre o preenchimento dos relatórios, aqui você encontra um resumo 

http://www.proec.ufpr.br/download/extensao/2020/Divulgacao%20relatorios%202020.pdf 

e aqui http://www.proec.ufpr.br/links/extensao/siga.html você encontra tutoriais do SIGA.  

Estamos à disposição pelo coex@ufpr.br 
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