
Avaliação do uso das TDICs no 
período emergencial em Ações 

de Extensão e Cultura

Goiânia, fev/2021



Objetivo: Avaliar o uso das tecnologias de informação e comunicação (TDICs) no 
desenvolvimento das ações de extensão

Público-alvo: Coordenadores de Ações de Extensão e Cultura

1. Aplicação de questionário – google forms – n=62
● Público-alvo: Coordenadores de Ações de Extensão e Cultura
● Período: ago a dez/2020

2. Realização de Grupo focal – n=12
● Data: 25 set/2020
● Duração: 2h 12min 40seg



Principais resultados: 
Questionário



Distribuição das ações com uso das TDICs

3,2%

8,1%

3,2%
3,2%



Equipe Executora

1. Promoção de saúde tanto para a equipe executora como ao público participante diante do cenário de isolamento social
2. Cumprimento das atividades acadêmicas pelos servidores da UFG diante do cenário de isolamento social
3. Demanda pelo objeto da ação pelo público alvo
4. Demanda por órgãos parceiros à ação
5. Condições favoráveis de execução no âmbito institucional
6. Condições favoráveis de execução no cenário do público-alvo
7. Prática de uso das TDICs na execução das ações de extensão e cultura independente da pandemia COVID-19
8. Manutenção em exercício o compromisso dessa instituição – permanente diálogo com a sociedade
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Equipe Executora

1. 1. Falta de equipamento; 2. Falta de acesso à internet 3. Dificuldade de conectividade 4. Incipiente atividade de capacitação pela instituição para uso 
das plataformas digitais 5. Insatisfatório apoio técnico para uso das plataformas digitais 6. As plataformas digitais de acesso na instituição atendem 
insatisfatoriamente para execução da ação 7. Falta/número satisfatório de monitores para apoio a realização das ações 8. Falta de normativas 
institucionais para o uso das plataformas digitais 9. Condições bio-psico-emocionais pessoais e/ou familiares que interferem na execução da ação 10. 
Ambiente de trabalho que compromete o engajamento nas ações 11. Dificuldade de interação dialógica com o público da ação
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Público da Ação

1. Falta de equipamento 2. Falta de acesso à internet 3. Dificuldade de conectividade 4. Falta de apoio técnico ao público 5. Dificuldade 
para uso das plataformas digitais 6. Falta de orientações normativas de uso das plataformas digitais 7. Condições 
bio-psico-emocionais pessoais e/ou familiares que interferem na execução da ação 8. Ambiente de execução que compromete o 
engajamento nas ações 9. Dificuldade de interação dialógica com a equipe executora da ação
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● [Objetivo] Avaliar, por meio da vivência dos professores, o processo de 
utilização das tecnologias de informação e comunicação (TDICs) na 
implantação de ações de extensão e cultura na UFG

● [Metodologia] Os participantes do grupo foram escolhidos a partir do formulário 
de adesão às TDICs na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

● [Metodologia] Buscou-se convidar professores coordenadores de ações de 
extensão e cultura com perfis diferentes, justamente para explicitar as 
possibilidades e limitações nas diferentes propostas e áreas do conhecimento

● O grupo focal se reuniu no dia 25 de setembro de 2020
● Total de convidados: 15
● Total de participantes: 12 

Grupo Focal



Resultados do Grupo Focal



1. Inviabilidade
2. Adaptabilidade/flexibilização
3. Sem impacto ou alteração no projeto
4. Mudança de objetivos do 

projeto/Adaptação/redimensionamen
to do projeto

5. Limitação financeira
6. Redimensionamento do 

Cronograma/impacto
7. Mudança de público
8. Alteração na escala do projeto 

(redução do público ou carga horária 
atendimento/exec)

9. Mudança do local de realização
10. Mudança no tamanho da equipe de 

execução

11. Dificuldade de interação e 
comunicação
12. Inclusão de TDICs não prevista
13. Uso previsto de TDICs
14. Buscou nova forma planejar/readequar
15. Problemas/falta de equipamento, rede
16. Apoio da PROEC
17. Dificuldades familiares
18. Falta de suporte técnico
ou institucional
19. Coleta de informacões/dados análise
20. Aumento da demanda de público

Categorias das falas - limites e possibilidades



Fala no contexto de possibilidade/
fala no contexto de limite



Categorias das falas - limites e possibilidades



Fala no contexto de limite



Fala no contexto de possibilidade



Grupo Focal: 
palavras-chave



Goiânia, fev/2021

COMPONENTES GT: 
Gilson Barreto/FAV 

Daniela Lima/FE 
Flávia Freire/PROEC 

Flávia Cruvinel/PROEC 
Lucilene Sousa/PROEC


