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Recursos Necessários

Objetivo 14 – Promover aprimoramento contínuo das ações e estimular propostas inovadoras de interação 

comunitária.

Estabelecer uma política de avaliação e acompanhamento das ações de extensão.

As políticas de avaliação docente possuem diretrizes e critérios bem estruturados para avaliação da pesquisa, 

infelizmente o mesmo não pode ser afirmado para atividades de extensão. O monitoramento dos resultados das 

atividades de extensão podem aprimorar as relações da universidade com a sociedade, sem contudo tornar mais 

estressante o trabalho dos servidores (docentes e técnicos). Atualmente as atividades de extensão possuem um 

mecanismo muito frágil para o retorno das informações sobre os benefícios sociais e custos alocados nestas 

atividades.

Instalação de um grupo de trabalho para estabelecer as diretrizes e indicadores de avaliação das atividades de 

extensão com base em estudos de parâmetros adotados em outras IES e submissão da proposta de indicadores à 

consulta pública e aprovação no conselho de campus. Realizar um levantamento de dados dos projetos realizados 

em anos anteriores para testar e aprimorar o tratamento de dados adotado pelo Grupo de Trabalho. 1) Análise de 

sistemas com base na política legitimada pela literatura e pela comunidade do campus. 2) Descrição dos 

formulários de registro de extensão, fluxos dos processos de submissão e apresentação de relatório,  formulários 

abertos à comunidade externa (beneficiários) para avaliação das atividades, e dos relatórios de impressão (para 

envio ao colegiado, para gestão e avaliação...).

Mônica Aparecida Aguiar dos Santos

monica.santos@ufsc.br

Estudo e estabelecimento de indicadores de avaliação de atividades de extensão legitimados pela comunidade 

universitária do campus.

Estabelecimento piloto da política de avaliação e acompanhamento das atividades de extensão do Campus de 

Curitibanos

Extensão
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