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Dimensão 

de 

avaliação 

Descrição Objetivo 
Dimensão de 

Desempenho / 

Subdimensão 

Fórmula 

Política de Gestão (PG) 

PG 4 

Valorização da prática 

extensionista como critério de 

promoção na carreira. 

Avaliar a incorporação de critérios de 

promoção funcional associados ao 

envolvimento em ações de extensão no 

Plano de Carreira dos Servidores. 

Valorização para a 

promoção e progressão Não se aplica 

PG 7 

Capacitação em extensão 

promovida ou apoiada pela pró-

reitoria (ou equivalente) aberta à 

comunidade acadêmica. 

Qualificar a comunidade acadêmica 

quanto às diretrizes e práticas das 

políticas extensionistas 

Qualificação da 

comunidade acadêmica 

= Nº anual de cursos de 

Qualificação / Nº de 

Participantes da 

comunidade acadêmica; 

= Nº anual de cursos de 

capacitação / Nº Total 

de cursos ofertados  

PG 8 

Garantia da institucionalização 

da extensão  

Identificar a existência de procedimentos 

formais e sistematizados para avaliação 

e aprovação de propostas, 

acompanhamento da execução e 

resultados de ações de extensão. 

Maior integração 

universidade- sociedade 

Não se aplica 

PG 10 

Taxa de conclusão de ações de 

extensão. 

Identificar o quantitativo de ações de 

extensão concluídas com  relatório final 

cadastrado. 

Garantia de 

desenvolvimento das ações 

cadastradas 

= Nº anual de ações 

cadastradas concluída / 

Nº anual de ações 

cadastradas 

PG 11 

Recursos do orçamento anual 

público, na Ação 20GK, 

destinado para extensão em 

relação ao fomento as ações de 

extensão. 

Avaliar a proporcionalidade dos recursos 

recebidos do MEC 

na Ação 20GK destinados a extensão em 

relação ao total de ações de extensão 

fomentadas. 

Economicidade/ 

Quantidade de recursos 

= Orçamento destinado 

exclusivamente para 

Extensão (Ação 20GK) / 

Nº anual de ações de 

extensão ativas (em 



andamento) fomentadas 

pela Pró-Reitoria de 

Extensão. No 

numerador incluir 

apenas o valor recebido 

do MEC na Ação 20GK 

e destinado a extensão, 

ou seja, NÃO incluir 

valores recebidos de 

emendas 

parlamentares). No 

denominador incluir o 

total de ações de 

extensão contemplados 

pelo(s) edital(is) de 

fomento da Pró-Reitoria 

de Extensão. 

Infraestrutura (Infra) 

Infra 2 

Estrutura de pessoal 

para gestão da 

extensão 

Avaliar a proporcionalidade das 

ações de extensão em relação ao 

quantitativo de servidores (técnicoa 

dministrativos) 

do quadro permanente da Pró-Reitoria de 

Extensão 

Eficiência / 

Produtividade 

= Nº anual de ações de 

extensão ativas (em 

andamento) / Nº de 

servidores técnico-

administrativos 

permanentes e ativos 

lotados na Pró-Reitoria 

de Extensão ou similar. 

No numerador incluir 

todas as modalidades de 

ação de extensão, ou 

seja, programas, 

projetos, cursos, eventos 



e prestação de serviço, 

desenvolvidas no ano. 

No denominador NÃO 

incluir prestadores de 

serviço, nem técnicos 

cedidos ou afastados por 

diversos motivos 

Infra 7 

Acesso e transparência das ações 

extensão 

Garantir que todas as ações de extensão 

possam ser conhecidas, verificadas e 

auditadas pela comunidade acadêmica e 

não acadêmica 

Transparência / 

produtividade 

 

 Ferramentas de análise 

disponíveis nas 

instituições 

Infra 8 

Sistemas informatizados de 

apoio a extensão 

Possibilitar o uso de sistemas 

informatizados para melhor gestão da 

extensão universitária. 

Análise documental 

Verificação da existência 

de banco de dados de 

extensão em 

funcionamento (informar 

qual o andamento do 

processo: totalmente 

implantado, parcial 

implantado ou inexistente) 

e qual o sistema de 

informação utilizado.  

Tipos de registro das 

ações de extensão 

Sistema de Informação 

da Pró- Reitoria de 

Extensão 

Plano de 

acompanhamento e 

avaliação (documentos 

conceituais e 

instrumentos de 

avaliação)  

Plano Acadêmico (PA) 

PA 1 

PA1 - Regulamentação de 

critérios para inclusão da 

extensão nos currículo 

Identificar a existência de 

regulamentação para inclusão da 

extensão nos currículos dos cursos de 

graduação. 

Ensino/ aprendizagem 

Resolução aprovada 

PA 6 

Proporção de estudantes de 

graduação envolvidos em 

extensão. 

Avaliar o nível de participação de 

estudantes em ações de extensão 

universitária e o consequente empenho 

institucional 

Eficácia / 

Cobertura 

= Nº de Alunos da 

Graduação envolvidos 

em ações de extensão / 

Número Total de 



Alunos (com matrícula 

ativa). No numerador 

incluir o total de alunos 

de graduação (em 

regime presencial) 

envolvidos em ações de 

extensão, no ano. No 

denominador incluir o 

total de alunos de 

graduação da IES (em 

regime presencial) com 

matrícula ativa, no ano. 

PA 8 

Participação de docentes na 

extensão; 

(No de docentes do quadro permanente 

da IES envolvidos em ações de extensão 

/ No total de docentes do quadro 

permanente da IES) x 100 

Contar apenas uma Sistema 

de Informação da IES vez 

cada CPF Detalhamento do 

quantitativo de docentes 

envolvidos na execução 

das ações de extensão, por 

modalidade (programa, 

projeto, evento ou curso). 

OBS: Os Técnicos de TI 

deverão ser informados da 

necessidade de gerar os 

relatórios adequados. 

Contar apenas uma 

Sistema de Informação 

da IES vez cada CPF  

PA 9 

Participação de técnico-

administrativos na extensão; 

Incentivar os servidores a propor ações, 

fortalecendo a extensão universitária em 

suas dimensões 

Qualificação da 

comunidade acadêmica 

=Número anual de 

ações propostas pelos 

servidores técnico 

administrativos 

cadastradas no Sigaa 

módulo 



extensão/Número anual 

de ações cadastradas 

Relação Universidade Sociedade (RUS) 

RUS 7 

Público diretamente alcançado 

por programas e projetos 

Identificar o alcance dos programas e 

projetos de extensão junto à comunidade 

externa 

(1) Eficácia / Cobertura Ou 

(2) Eficácia / Quantidade 

ou Volume 

= Nº total de pessoas 

diretamente atendidas 

por programas e 

projetos de extensão no 

ano /Nº total de 

programas e projetos 

ativos (em andamento) 

no ano. No numerador o 

total de público 

diretamente atendido 

pelos programas e 

projetos. Informação 

extraída dos relatórios. 

No denominador o total 

de programas e projetos 

de extensão registrados 

que estão ativos no ano. 

RUS 8 

Público alcançado por cursos e 

eventos 

Identificar o alcance das ações de 

extensão junto à comunidade externa por 

meio de cursos e eventos 

(1) Eficácia / Cobertura Ou 

(2) Eficácia / Quantidade 

ou Volume 

Nº total de pessoas 

atendidas por cursos e 

eventos no ano /Nº total 

de cursos e eventos 

apoiados no ano 

RUS 9 

Público alcançado por atividades 

de prestação de serviço 

Identificar o alcance das ações de 

extensão (prestação de serviço) junto à 

comunidade externa) 

Cobertura  Unidade de Medida 

Unidade de medida - 

Quantitativa Fórmula de 

Cálculo = Nº total anual 

de pessoas física 

RUS 10 RUS10- Ações de extensão Avaliar o grau de compromisso da IES 1) Eficácia / Cobertura ou (Nº de ações de extensão 



dirigidas às escolas públicas  com o ensino público (2) Eficácia / Quantidade  dirigidas às escolas 

públicas / Nº total de 

ações de extensão 

registradas) x 100 

Produção Acadêmica (Prod)  

Incluir a compreensão de que o próprio movimento desencadeado pelas ações de extensão e cultura compõem sua produção, o que carece de maior 

reconhecimento em termos de pontuação nos relatórios dos proponentes das ações. 

Prod 1 

Ações de extensão desenvolvidas 

em relação ao total de alunos da 

IES. 

Avaliar o nível de oferta de vagas nas 

ações de extensão (programas, projetos, 

cursos, eventos e prestação de serviço) 

relativamente ao total de alunos de 

graduação da IES 

Eficiência / Produtividade = Nº anual de ações de 

extensão ativas (em 

andamento) / Número 

total de alunos de 

graduação da IFES. No 

numerador incluir todas 

as modalidades de ação 

de extensão, ou seja, 

programas, projetos, 

cursos, eventos e 

prestação de serviço, 

desenvolvidas no ano. 

Prod 

(novo) 

Materiais acadêmicos produzidos 

vinculados a ação de extensão 

Identificar a produção de materiais 

resultantes da ação de extensão  

Eficiência / Produtividade =  Número anual de 

materiais produzidos/ 

Número anual de ações 

cadastradas 

Prod 4 

Publicação de artigos em 

periódicos com base em 

resultados da extensão; 

Identificar a produção de artigos 

produzidos a partir de resultados das 

ações de extensão nas modalidades 

programas e projetos 

Eficiência / Produtividade = Número de artigos 

publicados pela 

comunidade acadêmica/ 

Número anual de ações 



cadastradas 

 

Prod 5 

Comunicações em eventos com 

base em resultados da extensão 

Estimular a participação da comunidade 

acadêmica e difusão do conhecimento 

produzido 

Eficiência /Produtividade = Número de resumos 

publicados em anais de 

eventos/  Número anual 

de ações cadastradas 

 

 


