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INFORMATIVO 4 –  OS INDICADORES DA EXTENSÃO UFPR 2020 

 

 

Agradecemos a todas coordenações de atividades de extensão que enviaram o 
relatório anual de projetos e programas e relatório final das demais atividades.  

Os dados referentes a extensão realizada em 2020 estão no portal de indicadores da 
UFPR: https://indicadores.ufpr.br/. Pode-se constatar algumas diferenças em relação ao ano 
de 2019:    

 Aumento da participação de estudantes de pós-graduação; da carga horária 
dedicada à extensão; do número de certificados emitidos; e do número de projetos.    

 Diminuição do número de participação de estudantes de graduação em 
atividades de extensão; ações de extensão em correspondência com as atividades de 
ensino; número de eventos; e número de cursos.   

  
Além das variações esperadas, próprias do desenvolvimento da extensão, importa 

destacar a influência do contexto de pandemia pela Covid-19, que acarretou a suspenção do 
calendário acadêmico e a adoção do ensino remoto emergencial.  Todas as atividades, com 
exceção das emergenciais, foram suspensas e implementadas virtualmente quando 
possível.  O caráter da extensão universitária se dá essencialmente pelas ações realizadas 
por estudantes no campo e território, em espaços da comunidade e em contato direto com 
grupos de pessoas, o que ficou comprometido na maior parte de 2020, 
demonstrado pela diminuição de alguns indicadores.  

A elevação na quantidade de projetos de extensão justifica-se pelo fato do período 
de maior proposição ocorrer durante o prazo estipulado pelo Comitê Assessor de 
Extensão e Coordenadoria de Extensão para inserção de novas propostas, visando 
concorrência em edital de bolsas. A última chamada de inserção de novos projetos ocorreu 
em novembro e dezembro de 2019, ou seja, anteriormente à pandemia e as novas inclusões 
apontavam já para um expressivo e potencial aumento de ações antes da crise sanitária de 
2020.   

Com a pandemia alguns projetos não puderam ser viabilizados, devido impedimento 
de ações presenciais e contato com a comunidade. Contudo, algumas 
atividades foram mantidas, dado o caráter emergencial, inclusive com 
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atuação direta no enfrentamento às consequências da pandemia em diversas áreas. Estas 
atividades ocorreram em caráter presencial, seguindo todas as normativas e orientações 
institucionais de cuidado e prevenção à propagação do vírus, ou de forma virtual, quando foi 
possível estabelecer as relações comunitárias ou, com caráter mais teórico, a partir do 
planejamento e execução de etapas das ações.    

Se por um lado, em virtude da adoção do ensino remoto emergencial, muitas 
atividades acabaram não ocorrendo como planejado, outras foram mobilizadas por causa da 
pandemia. Precisaríamos analisar melhor os dados, mas consideramos que o aumento de 
estudantes de pós-graduação pode inclusive estar relacionado a uma disposição destes em 
atuar no enfrentamento à pandemia, além de que a atuação remota favoreceu a 
participação de estudantes que anteriormente se dedicavam mais exclusivamente à 
pesquisa. Acrescenta-se a isso que o quesito ‘inserção social’ para os Programas, passou a 
ter maior peso nas avaliações do Relatório Sucupira para a CAPES, levando os Programas de 
Pós-Graduação a uma maior inserção na extensão.    

Ao contrário dos projetos e programas, as demais atividades de extensão (eventos, 
cursos e prestação de serviço extensionista) são cadastradas no sistema de 
extensão (SIGA) com pouco tempo de antecedência de realização. Desta forma, avaliamos 
que a ocorrência da pandemia interferiu na proposição de novas atividades. No entanto, a 
forma remota adotada para todas as atividades a partir de março possibilitou uma 
maior e mais ampla participação de pessoas em eventos e cursos, o que se evidencia no 
crescimento do indicador número de certificados.   

 Ainda que de forma adaptada e em um ano atípico, a Extensão UFPR mostrou a sua 
cara, inclusive em importantes frentes de atuação ao combate à pandemia, sendo 
protagonista nas fases tanto de prevenção quanto de enfrentamento ao coronavírus.  

  
  
Os relatórios de extensão de 2020 passaram por modificações. Como já 

mencionamos em documentos anteriores, buscamos aprimorar os mecanismos de avaliação 
da extensão, tornando-os menos burocráticos e mais sistematizados. Sabemos que é preciso 
avançar mais, como na análise qualitativa sobre o impacto da extensão na sociedade. Por 
isso, queremos seguir nessa construção com todas e todos extensionistas. Se você tem 
considerações nos escreva pelo coex@ufpr.br. Também compartilhe suas ideias e sugestões 
com seu Comitê Setorial de Extensão.  

  
Se você não conseguiu submeter o relatório anual dentro do prazo, ainda é possível 

fazê-lo, inclusive para poder certificar todas as pessoas envolvidas na organização.  
  
Contamos com você para tornarmos a extensão na UFPR ainda maior, afinal, A 

EXTENSÃO É A NOSSA CARA!  
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