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RESUMO 

 

 

FEITOSA, Antonio Indalécio. Identificação de Indicadores e Definição de Ambiente 
Estratégico para Avaliação de Desempenho da Extensão Universitária. Fortaleza, 2009. 131f. 
Dissertação (Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior). 
Pro-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação, UFC, Fortaleza. 
 

 

A presente dissertação compreende dois estágios distintos, no que diz respeito à investigação 
científica. A princípio, identificam-se  indicadores de desempenho e define-se ambiente 
estratégico, tendo como instrumento metodológico o balanced scorecard – BSC, com 
embasamento teórico em Kaplan e Norton (1997) e, em particular, no criador do método 
adaptado, Figueiredo (2002). No tocante às adaptações destacam-se a implementação de 
novas perspectivas: Organizacional – política e gestão estratégica; Pedagógica – articulação 
ensino, pesquisa e extensão; de Responsabilidade Social – relação universidade e sociedade e 
de Produção Científica – publicação científica e tecnológica e a definição do ambiente 
estratégico de planejamento no contexto da autoavaliação institucional da interface ensino, 
pesquisa e extensão, por meio de pesquisa de campo e documental. No segundo estágio,  
avalia-se as atividades de extensão universitária enquanto finalidade da educação superior, 
destacando-se  sua relevância acadêmica, política e social. A pesquisa foi aplicada por 
amostragem, docentes e alunos da educação superior das diversas áreas de formação 
profisional, por ocasião da primeira avaliação institucional no ano letivo de 2006, com base 
nas diretrizes do SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior no Centro 
Federal de Educação Tecnológica do Ceará. A aplicação de questionários a professores e a 
estudantes (estagiários, bolsistas, voluntários), entrevistas semiestruturadas,  consulta a banco 
de dados sobre as ações extensionistas no período de setembro de 2008 a fevereiro de 2009, 
entre outros, foram os instrumentos utilizados para a realização deste trabalho, tendo como 
base, principalmente, o planejamento estratégico para a extensão definido no plano de 
desenvolvimento institucional para o período 2005/2009. Considrando-se as quatro 
perspectivas definidas no processo de identificação de indicadores estratégicos, como objetivo 
geral deste trabalho, os rsultados evidenciam que a classe docente e discente tem claro 
desconhecimento do planejamento político-pedagógico para a interface ensino, pesquuisa e 
extensão, apesar dos esforços da alta administração da instituição pesquisada; não obstante, 
destaca-se o impacto positivo na formaão do aluno e a efetiva contribuição para a inclusão 
social da clientela atendida, por meio das atividades de extensão; outrossim, percebe-se o 
grande envolvimento docente em publicação científica e tecnológica, enquanto que, o grupo 
discente pouco tem participação em atividades de inciação científica. No contexto geral, 
conclui-se que, estes atores sociais - professores e estudantes, tem participação insignificante 
na elaboração de políticas e no planejamento estratégico para a extensão universitária, apesar 
de, adequadamente afirmados no plano de desenvolvimento institucional, conforme 
demonstrado nos resultados da pesquisa aplicada.  
 
 

Palavras-chave: Indicadores de Desempenho. Extensão Universitária. Autoavaliação. 



ABSTRACT 

 
 

FEITOSA, Antonio Indalécio. Identificação de Indicadores e Definição de Ambiente 
Estratégico para Avaliação de Desempenho da Extensão Universitária. Fortaleza, 2009. 131f. 
Dissertação (Mestrado Pofissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior). 
Pro-Reitoria de Extensão e Pós-Graduação, UFC, Fortaleza. 
 
 
 
This dissertation presents two distinct parts regarding scientific research. At the beginning 
performance indicators are identified and strategic environment is set up, using the Balanced 
Scorecard (BSC) as a methodological tool, with a theoretical foundation in Kaplan and 
Norton (1997) and, in particular, Figueiredo (2002). Among the new adaptations it is 
highlighted the implementation of new perspectives: Organizational – strategic politics and 
management; Pedagogical – teaching, research and extension linking; Social Responsibility – 
university and society relationship and Scientific Production – scientific and technological 
publication and the definition of the strategic planning environment in the context of 
institutional self-assessment within the teaching, research and extension interface, through 
documental and camping research. In the second part, the university extension activities are 
assessed as an aim of third degree education, expressing your academic, political and social 
importance. The research was applied by sampling; teachers and students of third degree 
education from several professional areas, when the first institutional assessment happened in 
the school year of 2006, based on the guidelines of SINAES – Third Degree Education 
Assessment National System at Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará. The 
application of questionnaires to teachers and students (trainees, college program workers, 
volunteers), semi-structured interviews, research to the database on the extension actions 
between September of 2008 and February of 2009, among others, were the instruments used 
for this work, and mainly as a base, the analysis of strategic planning for the extension 
established in the institutional development plan for the period 2005/2009. Considered the 
four perspectives defined in the process of identification of strategically pointers, as objective 
generality of this work, the resulted ones evidence that the teaching and learning classroom 
clearly has unfamiliarity of the politician-pedagogical planning for the interface education, 
research and extension, although the efforts of the high administration of the searched 
institution; not obstante, the positive impact in the translation of the pupil and the effective is 
distinguished contribution for the social inclusion of the taken care of clientele, by means of 
the activities of extension; also, perceives the great teaching development in scientific 
publication and technological, whereas, the learning group little has participation in activities 
of scientific initiation. In the general context, one concludes that, these social actors - 
professors and students, have insignificant participation in the elaboration of politics and the 
strategically planning for the university extension, although, adequately affirmed in the plan 
of institutional development, as demonstrated in the results of the applied research. 
  
 
 
Keywords: Performance Indicators. University Extension. Self-Evaluation.  
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INTRODUÇÃO 
 

 
O presente trabalho tem como finalidade, identificar indicadores estratégicos e 

definir ambiente estratégico para avaliar o desempenho das atividades de extensão 

universitária, com ênfase nos programas e projetos de extensão e na prestação de serviços 

como atividades interativas que fundamentam a interface ensino, pesquisa e extensão. 

Os instrumentos de identificação do modelo são uma adaptação do método de 

identificação de indicadores estratégicos de desempenho a partir do Balanced Scorecard 

(BSC) proposto por Figueiredo (2002).  

A fundamentação metodológica  do método adaptado, no que diz respeito ao 

BSC, como instrumento de medição de desempenho em uma IES pública, diferencia-se pela 

utilização de quatro novas perspectivas: organizacional, pedagógica, de responsabilidade 

social e perspectiva de produção acadêmica. Ao se definir o ambiente estratégico de 

planejamento com ênfase na autoavaliação institucional, leva-se em consideração a visão 

estratégica, os valores e as crenças que podem ser identificados no contexto da missão 

institucional. Em razão disto, a aplicação do método fica restrita à avaliação de desempenho 

das atividades de extensão universitária na interface com o ensino e a pesquisa.  

A definição da extensão universitária como objeto de estudo a ser investigado no 

estudo de caso, justifica-se pela sua relevância política, definida na legislação vigente como 

finalidade da educação superior; pela sua relevância acadêmica, é tema presente no debate 

acadêmico, nacional e internacional, e, por fim, pela sua relevância social, quando a 

universidade torna a teoria acadêmica em prática no seu relacionamento com a sociedade, 

numa troca de experiência e de conhecimentos significativos, resultantes da interface ensino, 

pesquisa e extensão como atividades indissociáveis. 

As denominações, universidade e instituição de ensino superior, foram utilizadas 

sem distinção, em todo o desenvolvimento desta pesquisa, independentemente da 

classificação que, normalmente, se aplica para diferenciá-las. Da mesma forma, utilizam-se 

os termos “atividades de extensão” e “extensão universitária” para caracterizar o conjunto de 

ações específicas da educação superior, nas mais diversas formas em que se possa manifestar. 



1 Justificativa 

 

A relevância da extensão universitária segundo Rodrigues (2003, p. 41-3-4) pode 

ser identificada na articulação com o ensino e a pesquisa, na relação com a sociedade e na sua 

dimensão política, definidas como veremos a seguir. 

No aspecto acadêmico, sua relevância está na dimensão da atividade acadêmica 

enquanto processo que articula o ensino e a pesquisa e viabiliza a relação transformadora 

entre IES e sociedade;  

A relevância social está na inserção da IES na realidade e melhoria da qualidade 

de vida da população e como espaço de interlocução que propicie o exercício da cidadania e a 

superação das formas de exclusão e marginalização que existem no país; 

A relevância política possibilita a discussão crítica sobre o papel do ensino 

superior com o alcance que o atual momento político-social exige. 

Com base no Plano Nacional de Extensão (1999) que define programas e projetos 

segundo seu tipo, natureza e características específicas, para o desenvolvimento desta 

pesquisa, adotam-se as seguintes concepções: 

 - Programa de Extensão - conjunto de projetos capazes de produzir mudanças e 

inovações acadêmicas, no âmbito institucional ou interinstitucional, com clareza de diretrizes 

e objetivos comuns;  

- Projeto de Extensão - conjunto de ações sócio-educativas, culturais, científicas e 

tecnológicas, tendo em vista a superação das desigualdades sociais e melhoria da qualidade de 

vida da comunidade assistida;   

- Prestação de Serviços - conjunto de atividades de interesse acadêmico, 

realizadas por professores e alunos, objetivando a transferência de experiências e 

conhecimentos produzidos nas universidades, em atendimento a demandas sociais.  

Nogueira (2000) e Rodrigues (2003) definem os programas de extensão como a 

integração de vários projetos em torno de uma ação interdisciplinar, enquanto os projetos de 

extensão podem ser definidos como um conjunto de ações voltado para as necessidades ou 

demandas de tipo sócio-cultural, científico-tecnológico e educacional. Desta forma, segundo 

Rodrigues (2003, p. 71) avaliando os projetos de extensão, avaliam-se as ações e atividades de 



extensão classificadas como cursos, eventos, prestação de serviços, produção e publicação de 

matéria científica.  

A figura a seguir, identifica a relação existente entre os programas/projetos e as 

atividades e ações extensionistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 1 – Relações entre as Atividades de Extensão. Adaptado de Rodrigues (2003). 

 
É, neste contexto, que será desenvolvido este trabalho, na perspectiva da 

conjugação teoria/prática nas atividades de extensão universitária, na IES pública em estudo, 

tendo em vista a interação ensino/pesquisa/extensão como elementos relevantes para a 

formação ética e cidadã na educação superior. 

Igualmente, visa a difundir e fortalecer a Extensão como prática acadêmica que 

possibilita, conforme Plano Nacional de Extensão (1999) “a constante busca do equilíbrio 

entre as demandas socialmente exigidas e as inovações que surgem no trabalho acadêmico”. 

Para direcionar a análise sobre o tema e o objeto de pesquisa deste estudo de caso, pretende-se 

averiguar as seguintes questões:  

- Estão adequadamente afirmadas a política, a concepção e intervenção social de 

extensão, definidas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2005/2009) da IES 

pública? 

- As atividades da interface, ensino e extensão, evidenciam o desenvolvimento de 

competências e habilidades na formação acadêmica?  

- As demandas sociais atendidas na integração universidade/sociedade, no período 

2006/2008, contribuíram efetivamente para inclusão social do seu público-alvo? 



- A utilização de novas perspectivas para o balance scorecard, favoreceram o 

processo avaliativo das atividades de extensão? 

Como perspectiva relevante para o desenvolvimento deste trabalho, busca-se 

averiguar o seguinte problema: Como identificar indicadores e definir ambiente estratégico, 

a partir do balanced scorecard, para avaliação de desempenho das atividades de extensão 

universitária? 

O objetivo geral idealizado na presente investigação está intrinsecamente relacionado 

ao seguinte processo: Identificar Indicadores Estratégicos para Avaliação de Desempenho da 

Extensão Universitária no Contexto da Autoavaliação Institucional do Centro Federal de 

Educação Tecnológica do Ceará.  

Quanto aos objetivos específicos definiu-se como estratégia destacar a evolução 

histórica e política da extensão universitária a partir de seus principais agentes sociais; 

evidenciar a importância dos indicadores de desempenho no planejamento estratégico das 

instituições de ensino superior quer para o ensino, a pesquisa ou para a extensão; estabelecer 

os fatores críticos de sucesso a partir das estratégias da instituição para a extensão 

universitária e, conseqüentemente, avaliar as atividades de extensão, considerando as 

diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2005/2009, da IES Pública 

Federal. 

 
2 Metodologia 

 
No tocante aos objetivos, esta pesquisa classifica-se como exploratória, descritiva, 

e busca avaliar a interface ensino, pesquisa, extensão por meio dos programas e projetos de 

extensão e da prestação de serviços, em uma instituição de ensino superior pública. 

Utilizando-se da técnica, estudo de caso, na exploração e descrição do contexto real das ações 

de extensão universitária, pretende-se avaliar os indicadores de desempenho destas atividades 

e, conseqüentemente, auxiliar na construção de cenários para o aprimoramento de idéias, 

descoberta de intenções e exploração do tema.  

O termo, estudo de caso, segundo Goldenberg (1987) e Costa et al. (2004) foi 

utilizado tradicionalmente, em pesquisas médica e psicológica, e se caracteriza por uma 

análise detalhada de um caso individual que busca explicar a dinâmica e a patologia de uma 



doença. Como pesquisa qualitativa tornou-se, nas ciências sociais, uma das principais no meio 

acadêmico e científico.  

Para Gil (2002), nos estudos de natureza exploratória, nas ciências biomédicas e 

sociais, houve pouco rigor na utilização dos estudos de caso; no entanto, hoje é concebido 

como técnica adequada para a investigação de fenômenos contemporâneos dentro de seu 

contexto real, onde os limites entre o fenômeno e o contexto não são de fácil identificação.  

Grassi (2005, p. 19) entende que usar os estudos de caso para fins de pesquisa 

permanece sendo um dos mais desafiadores de todos os esforços das ciências sociais, e ainda: 

Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se colocam 
questões do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco controle 
sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos 
contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real.  

A despeito de sua crescente utilização nas Ciências Sociais, apresentam-se como 

objeções quanto à sua aplicação os seguintes fatores: a falta de rigor metodológico, a 

dificuldade para se fazer generalizações e o longo tempo destinado à pesquisa [...] (Gil, 2002). 

Ainda segundo (Gil, 2002, p. 54-55) dentre os propósitos para a utilização dos estudos de caso 

destacam-se os seguintes: 

a) Explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos; 

b) Preservar o caráter unitário do objeto estudado; 

c) Descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada investigação; 

d) Formular hipóteses ou desenvolver teorias;  

e) Explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito complexas que 

não possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos. 

Gil (2002, p. 137-142-5) com base em trabalhos de Stake (2000) e Yin (2001), 

identificam três modalidades de estudos de caso e define um conjunto de etapas que podem 

ser seguidas na maioria das pesquisas definidas como estudos de caso: 

a) Modalidades de estudos de caso: 

- Intrínseco – aquele em que o caso se constitui o próprio objeto da pesquisa;  

- Instrumental – aquele que é desenvolvido com o propósito de auxiliar no conhecimento ou 

redefinição de determinado problema;  

- Coletivo – aquele cujo propósito é estudar características de uma população. 

b) Sequência de etapas:  



- Formulação do problema – escolhe-se um tema para se avançar na pesquisa, a qual requer 

um longo processo de reflexão e de imersão em fontes bibliográficas adequadas à 

formulação do problema; 

- Definição da unidade caso – refere-se a um indivíduo num contexto definido, cujos critérios 

de seleção variam com os propósitos da pesquisa; 

- Determinação do número de casos - pode ser constituída tanto de um único quanto de 

diversos casos (situação mais freqüente nas pesquisas sociais); 

- Elaboração do protocolo – este consiste nas seguintes seções: 

- Visão global do projeto: informa os propósitos e cenários em que será desenvolvido o estudo 

de caso e a literatura referente ao assunto; 

- Procedimentos de campo: envolvem acesso às organizações ou informantes, materiais e 

informações gerais sobre procedimentos a ser desenvolvidos; 

- Determinação das questões: constitui-se uma espécie de lembranças acerca das informações 

que devem ser coletadas e suas prováveis fontes de informação; 

- Guia para a elaboração do relatório: esta seção é de extrema importância, uma vez que o 

relatório é elaborado paralelamente à coleta de dados; 

- Coleta de dados – em termos de coleta de dados, o estudo de caso é o mais completo de 

todos os delineamentos, pois se vale tanto de dados de gente quanto de dados de papel 

(análise de documentos, entrevistas, depoimentos pessoais, observação espontânea, 

observação participativa e análise de artefatos físicos); 

- Avaliação e análise dos dados – a análise e a interpretação de dados necessitam de 

sistematização por valer-se de procedimentos de coleta de dados os mais variados; todavia, 

é natural admitir-se que a análise dos dados seja de natureza predominantemente 

qualitativa;  

- Preparação do relatório – considerando que o estudo de caso é um delineamento mais 

flexível que os demais, é natural que a elaboração do relatório possa ser caracterizada por 

um grau de formalidade menor que o requerido em relação a outras pesquisas; atualmente, 

porém, verifica-se a tendência para apresentar os estudos de caso de maneira muito 

próxima à dos demais relatórios de pesquisa, envolvendo partes destinadas à apresentação 

do problema, à metodologia empregada, aos resultados obtidos e às conclusões. 



Dadas às características específicas dos estudos de caso, em geral, utilizam-se da 

pesquisa exploratório-descritiva, que segundo Gil (2002, p. 42) 

É aquela que tem como objetivo primordial a descrição de determinada população 
ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relação entre variáveis. E uma de suas 
características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de 
coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática, sendo os 
pesquisadores sociais os que mais a realizam, preocupados com a atuação prática. 

A estruturação do ciclo de pesquisa que norteia este trabalho compreenderá as 

seguintes fases: estudos exploratórios, análise de dados, pesquisa de campo, que, segundo 

Rodrigues (2005, p. 22):  

Requer, principalmente, uma pesquisa bibliográfica que servirá para se saber em que 
estado se encontra atualmente o problema, que trabalhos já foram realizados a 
respeito e quais são as opiniões existentes sobre o assunto [...] Na pesquisa de 
campo, após a pesquisa bibliográfica, deve se determinar as técnicas que serão 
empregadas na coleta de dados.  

A fase exploratória iniciou-se com a pesquisa bibliográfica, quando da elaboração 

do projeto piloto, para o levantamento da literatura publicada acerca do tema em evidência, 

bem como por meio de observação participativa, de forma a permitir uma análise crítica da 

realidade como reforço paralelo para a análise da pesquisa e para a manipulação de 

informações. 

 

3 Estrutura do Trabalho 

 
O trabalho encontra-se estruturado em capítulos que se inter-relacionam e se 

complementam, formando uma estrutura única, a saber:  

No capítulo 1º encontra-se a evolução histórica e política das atividades de 

extensão universitária brasileira, destacando-se os seus principais agentes sociais: as 

Instituições de Ensino Superior (IES), atualmente representada pelo Fórum Nacional de Pró-

Reitores de Extensão que congrega somente instituições públicas; o Movimento Estudantil 

Organizado, União dos Estudantes Universitários (UNE), e como órgão oficial o Ministério 

da Educação e Cultura (MEC). A atuação conjunta destes atores sociais tem como marco 

histórico a implantação do Plano Nacional de Extensão e criação da Rede Nacional de 

Extensão (RENEX) esta como iniciativa do Fórum. 

No capítulo 2º destaca-se a noção de medidas de desempenho, a hierarquização 

dos indicadores em três níveis: estratégico, gerencial e operacional, com ênfase nas 



características dos novos sistemas de medição de desempenho, por fim, a aplicação do 

Balanced Scorecard (BSC) à administração pública e seus objetivos. 

No capítulo 3º, apresentam-se os instrumentos para identificação de indicadores e 

definição de ambiente estratégico que estruturam o método para a realização da pesquisa 

aplicada, constituído de quatro fases, a saber:  

1ª – Conhecer e Interpretar a Missão, a Visão e a Estratégia da IES em estudo;  

2ª - Identificação e Estruturação dos Indicadores Estratégicos; 

3ª – Implementar a Estrutura de Indicadores Identificados,   

4ª – Revisão Tática e Estratégica.  

No capítulo 4º, encontra-se o desenvolvimento do estudo de caso com a aplicação 

do método em uma instituição de ensino superior pública. Coloca-se em evidência o 

desempenho das atividades de extensão universitária, levando-as em conta o ambiente 

estratégico de planejamento, com ênfase na autoavaliação institucional (2006) das ações 

extensionistas definidas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2005/2009.   

Por fim, a apresentação dos resultados do estudo de caso, através dos quais se 

percebe um claro desconhecimento das atividades de extensão universitária na instituição 

pesquisada, por parte de professores e alunos, colocando em evidência, por um lado, a falta de 

motivação, estímulo à participação desses atores sociais, e por outro, o descuido em relação à 

socialização destas atividades junto à comunidade acadêmica.  

Nas considerações finais, apresenta-se um comparativo da atuação docente e 

discente no desempenho das atividades na interface ensino, pesquisa e extensão, e por fim, 

são expostas as conclusões obtidas, para conseqüentemente, apresentar as respectivas 

sugestões para futuros estudos.  



CAPÍTULO 1 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 
1.1 O conceito de políticas públicas 

 

Para se compreender o significado e/ou responder a pergunta: “que são políticas 

públicas?” uma diversidade de conceitos surge no universo acadêmico, dentre os quais, em 

Braga e Monteiro (2005, p. 145) encontram-se duas definições: Na concepção de Chiavenato 

e Sapiro (2003) as políticas públicas “são regras que expressam os limites, nos quais as ações 

devem ocorrer. São decisões contingenciais que reduzem os conflitos na definição de 

objetivos”. Para Oliveira (2004) as políticas “são parâmetros ou orientações gerais para a 

tomada de decisões e representam a definição dos níveis de delegação, quantidades e limites 

de abrangência das estratégias e ações preestabelecidas pelas instituições e organizações”. 

 

1.2 A prática da análise de Políticas Públicas no Brasil  

 

Na ciência política, segundo Frey (2000) costuma-se distinguir três abordagens de 

acordo com os problemas de investigação levantados.  

Em primeiro lugar, o questionamento clássico da ciência política que se refere ao 

sistema político como tal para Platão e Aristóteles (o que é um bom governo e qual é o melhor 

Estado para garantir e proteger a felicidade dos cidadãos ou da sociedade). 

 Em segundo lugar, o questionamento político que se refere à análise das forças 

políticas no processo decisório.  

Finalmente, em terceiro lugar, no caso de investigações sobre os resultados de um 

dado sistema político, o interesse primordial consiste na avaliação das contribuições que 

certas estratégias escolhidas podem trazer para a solução de problemas específicos, e diz 

respeito à análise de campos específicos de políticas públicas (políticas econômicas, 

financeiras, tecnológicas, sociais ou ambientais).  

Conforme Frey (2000), a pesquisa em ciências políticas nos Estados Unidos teve a 

sua institucionalização na década 50, sob o rótulo de “policy science”. Na Europa, destaca-se 

a Alemanha em determinados campos de políticas (políticas setoriais), a partir do início da 

década de 70, com a ascensão da social-democracia. No Brasil, estudos sobre políticas 



públicas são esporádicos e recentes, com ênfase na análise das estruturas e instituições ou na 

caracterização dos processos de negociação das políticas setoriais, específicas (examinados 

quanto aos seus efeitos e com análise de natureza descritiva) com graus de complexidade 

analítica e metodológica bem distinta.  

Perez (1998, apud Frey 2000, p. 214) destaca que, na análise destes estudos, 

predominam microabordagens contextualizadas, porém dissociadas dos macroprocessos [...] e 

limitadas no tempo. Normalmente, tais estudos carecem de um embasamento teórico que deve 

ser considerado um pressuposto para que se possa chegar a um maior grau de generalização 

dos resultados adquiridos. 

 

1.3 A análise de Políticas Públicas: conceitos básicos 

 

Considerados de fundamental importância tanto para a compreensão de políticas 

públicas quanto para a estruturação de um processo de pesquisa, que vise à realização de 

estudos de caso, Frey (2000, p. 216) apresenta os conceitos, em inglês, de ‘polity’ para 

denominar as instituições políticas; ‘politics’ para os processos políticos e, por fim, ‘policy’ 

para os conteúdos da política:  

- a dimensão institucional ‘polity’ se refere à ordem do sistema político, delineada pelo 

sistema jurídico, e à estrutura institucional do sistema político-administrativo; 

- no quadro da dimensão processual por ‘politics’ tem-se em vista o processo político, 

freqüentemente de caráter conflituoso, no que diz respeito à imposição de objetivos, aos 

conteúdos e às decisões de distribuição; 

- a dimensão material ‘policy’ refere-se aos conteúdos concretos, isto é, à configuração dos 

programas políticos, aos problemas técnicos e ao conteúdo material das decisões políticas. 

Na análise de Frey (2000, p. 218) dois ambientes estratégicos, contextuais, da 

análise política, tem singulares aspectos na abordagem do processo de definição das políticas 

públicas. O primeiro se refere às perspectivas do consultor de políticas públicas: 

Este costuma se valer do ‘forward mapping’ o que pressupõe que ele como 
formulador das políticas define em conjunto com a liderança administrativa as 
políticas e as responsabilidades, equacionando possíveis interferências na 
implementação das políticas. Isso, por sua vez, pressupõe a capacidade por parte dos 
gestores das políticas públicas de controlar o processo político-administrativo 
durante a fase da implementação.  



O segundo está na vertente analítica do cientista político que ao contrário do 

consultor político, está interessado 

Na análise posterior dos déficits de implementação, costuma enfocar os pontos 
críticos de interseção das ações políticas, administrativas e privadas característicos 
da abordagem de ‘backward mapping’, particularmente diante do desafio de 
considerar a dimensão temporal das políticas públicas (idem, p. 218). 

Com esse direcionamento processual, tornam-se mais importantes os arranjos 

institucionais, as atitudes e objetivos dos atores políticos, os instrumentos de ação e as 

estratégias políticas, conforme as definições e concepções de Heclo (1978); Miller (1994); 

Schubert (1991), Prittwitz (1994) e Frey (2000). Essas definições e concepções não são 

relevantes para análise das políticas públicas neste estudo de caso, portanto, não há 

necessidade de seu detalhamento. 

Segundo Frey (2000, p. 225) “embora essas políticas possam implicar 

conseqüências poderosas para o processo político, em geral, costuma-se discutir e decidir 

sobre modificações do sistema político apenas dentro do próprio sistema político-

administrativo”. Em razão disto, raramente estas discussões se tornam fatos políticos 

envolvendo setores mais amplos da sociedade. O interesse da opinião pública é sempre mais 

dirigido aos conteúdos da política e bem menos aos aspectos processuais e estruturais. 

As peculiaridades socioeconômicas e as políticas das sociedades em 

desenvolvimento não podem ser tratadas apenas como fatores institucionais e processuais 

específicos, mas também, é preciso uma adaptação do conjunto de instrumentos da análise de 

políticas públicas às condições peculiares das sociedades (Frey 2000, p. 212) no entanto, 

Se quisermos saber mais detalhes sobre a gênese e o percurso de certos programas 
políticos, os fatores favoráveis e os entraves bloqueadores, então a pesquisa 
comparativa não pode deixar de se concentrar de forma mais intensa na investigação 
da vida interna dos processos político-administrativos (FREY 2000, p. 212). 

De acordo com Frey (2000) os estudos tradicionais sobre políticas públicas, 

baseados em métodos quantitativos, freqüentemente são forçados a se limitar a um número 

reduzido de variáveis explicativas, devido às dificuldades técnicas e organizacionais.  

Os pressupostos teóricos e metodológicos, utilizados para a avaliação da extensão 

universitária, no âmbito das políticas públicas para a educação superior, evidenciam variáveis 

qualitativas e quantitativas como ponto de equilíbrio para a superação de dificuldades técnicas 

e operacionais no campo da pesquisa exploratória. 

 



1.4 Evolução Histórica da Extensão Universitária no Brasil 

 

No universo das políticas públicas para a gestão da educação superior, a extensão 

universitária é concebida pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores (1990) como “processo 

educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e 

viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e a Sociedade”. 

Dentre as estratégias da educação superior, no projeto de desenvolvimento 

cultural, econômico e social do país, destaca-se a formação tecnológica, promovendo a busca 

de saberes acadêmico e popular, e viabilizando a extensão universitária como instância de 

mediação entre as Instituições de Ensino Superior e a Sociedade. 

“A extensão, entendida como prática acadêmica, indissociável das atividades de 

ensino e pesquisa, na sociedade contemporânea, apresenta-se como um espaço privilegiado de 

produção de conhecimento significativo” (Belluzo e Cabestré, 2003, p. 3) de inovações no 

processo ensino e aprendizagem, na produção acadêmica e na pesquisa. 

Fagundes (1985, apud Sousa, 2000, p. 131), compreende que:  

[...] o sentido da extensão, enquanto função da Universidade reside no seu não-
sentido. Quando tiver contribuído para a deselitização do ensino e da pesquisa, para 
as transformações estruturais da sociedade e para a socialização da Universidade, a 
extensão tornar-se-á desnecessária, terá cumprido a sua função como não função da 
Universidade. [...] a plenitude da extensão [...] coincide com o seu ocaso. 

Para Belluzo e Cabestré (2003) a extensão universitária é o caminho para 

consolidar a consciência social e cívica do estudante, possibilitando inserção no mercado de 

trabalho; no entanto, verifica-se que não lhe é atribuída, como prática acadêmica, a mesma 

importância que é dada ao ensino e à pesquisa.  

Em geral, a principal atividade de extensão dos universitários tem sido o estágio, 

tanto curricular, como não curricular; entretanto pouco se sabe sobre o retorno desses estágios 

para o estudante, para a organização concedente e para a universidade.  

Conforme Rodrigues (2003) a extensão universitária é, na interlocução com o 

ensino e a pesquisa, viabilizada de forma periférica e como realidade teórica, mas de pouca 

prática. 

Segundo Sousa (2000, p. 25) no Brasil Colona, antes mesmo da criação de 

Universidades, a participação do movimento estudantil (jovens que estudavam em conventos, 

colégios religiosos e aqueles que retornavam de estudos na Europa) 



Pode ser lida como uma forma de compromisso social que assumiam, ora a favor de 
interesses da própria classe social a que pertenciam, como por exemplo, defendendo 
o território nacional, ora em conflitos com esta classe, quando assumiam posições a 
favor da abolição dos escravos, por exemplo. A partir daí, os estudantes vão estar 
presentes em movimentos diversos, sempre encontrando algo concreto contra o que 
protestar. 

A presença dos estudantes durante o Império também acontece de forma 

esporádica, com manifestações nos movimentos revolucionários brasileiros. Poerner (1979 

apud Sousa 2000, p. 26) “vai, inclusive, creditar aos jovens estudantes a importação das idéias 

revolucionárias de Voltaire, Rosseau e Montesquieu, que, de certa forma, introduzem o sonho 

da fundação de uma Universidade Brasileira”. 

Ao analisar o contexto histórico-político da extensão universitária brasileira, 

Rodrigues (2003) destaca que o Brasil é influenciado por dois modelos de concepção de 

extensão, o modelo europeu e o norte-americano. O modelo europeu utiliza-se de 

conferências e cursos para qualificar a mão-de-obra exigida pela Revolução Industrial do 

século XIX, durante a vigência das universidades populares e o modelo norte-americano com 

atividades de prestação de serviços na área rural. 

A concepção de universidade com ênfase na extensão, segundo Moreira (1998, p. 

12, apud Rodrigues (2003, p. 28) “foi sendo gradativamente construída a partir, em grande 

parte, dos trabalhos de extensão rural das universidades norte-americanas e das diferentes 

experiências de universidades populares”.  

No período entre o Estado Novo (Reforma Francisco Campos, Decreto 19.851/31) 

até o Golpe de 1964, as atividades extensionistas utilizam-se desses dois modelos, mas 

Diferentemente dos modelos originais, não há uma implicação pessoal do 
coordenador professor pelo sucesso dos projetos. Os cursos e conferências atingem, 
principalmente, uma camada mais privilegiada da população, sendo que na 
assistência técnica ao agricultor qualquer problema surgido seria de responsabilidade 
do produtor (RODRIGUES, p. 32). 

Segundo Gurgel (1986, apud Rodrigues 2003, p. 33) “no Decreto nº 19.851, de 11 

de abril de 1931 (Lei da Reforma Francisco Campos), fala-se dos cursos de extensão como 

destinados a divulgar em benefício coletivo as atividades técnicas e científicas dos institutos 

universitários”.  

Conforme Rodrigues (2003) a extensão se processará por meio de cursos e 

conferências de caráter educacional ou utilitário, destinados à difusão de conhecimentos 

filosóficos, artísticos, literários e científicos em benefício do aproveitamento individual e 

coletivo.  



Nesta concepção, a universidade deve exercer influência sobre a sociedade e a 

extensão é apresentada como a função que poderia melhorar o padrão das massas. Não há 

nenhuma referência a mudanças no ensino e na pesquisa. “Esses só precisam ser 

complementados por meio da nova função que irá redimir a universidade de sua alienação e 

de seu descompromisso com a sociedade” (RODRIGUES 2003, p. 33). 

Na análise acerca da história das políticas de extensão brasileira, Rodrigues 

(2003) observa que existe uma abertura pelo MEC e pelas IES públicas, representadas pelo 

Fórum de Pró-reitores, com objetivo de se encontrar uma forma de integração e de diálogo 

sobre atividades de extensão; no entanto, conforme observa Nogueira (1999, p. 246 apud 

Rodrigues, 2003, p. 40) no interior do MEC “ainda existem setores com poder e atribuição 

para elaborar política para o ensino superior, brasileiro, cuja visão de ação extensionista, 

remonta ao início deste século”.  

Por outro lado, a concepção de extensão na práxis estudantil foca prioritariamente 

ações concretas na direção do compromisso com as classes populares, não de forma 

assistencial, mas com a intenção de conscientizá-las sobre os seus direitos (RODRIGUES, 

2003, p. 40).  

Para Rodrigues (2003, p. 19) “a extensão entra assim, na contemporaneidade, 

como campo estratégico para a construção da cidadania, como instrumento de mudança que 

vai possibilitar a democratização do conhecimento produzido e ensinado, associado ao 

atendimento das demandas sociais”. Além disto, a extensão universitária, 

Quando desenvolvida numa perspectiva ética e crítica, e numa relação dialogizante 
com a comunidade e uma articulação com o ensino e a pesquisa, representa uma 
possibilidade concreta de transformação social da realidade, além de uma rica 
experiência de atuação interdisciplinar (RODRIGUES 2003, p. 19). 

Para melhor compreensão do contexto histórico e político da extensão 

universitária brasileira, apresenta-se a seguir, em etapas distintas, a construção da concepção 

de extensão universitária, brasileira, ao longo de sua trajetória sob a óptica de seus principais 

agentes: o Movimento Estudantil Organizado representado pela União dos Estudantes 

Universitários (UNE); o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e as Instituições de Ensino 

superior (IES). 

 

 

A Extensão Universitária na óptica do Movimento Estudantil Brasileiro. 



 
Sousa (2000, p. 23) “defende que a gênese da extensão universitária está ligada ao 

corpo discente, e que não existe nenhum exagero ao afirmar-se que a Extensão Universitária 

no Brasil deve sua origem ao movimento estudantil”. Isto desde o Brasil Colônia, embora a 

atividade de extensão não fosse identificada com esta denominação.  

No exercício do seu papel social, as atividades de extensão eram focadas nos 

principais problemas da sociedade, como por exemplo, a participação nas campanhas 

abolicionistas, pela república, a inconfidência mineira, a campanha nacionalista (Sousa, 

2000). Estes movimentos ocorriam de diversas formas e intensidade, nem sempre com o 

mesmo grau de organização. Conforme Poerner (1979, p. 40 apud Sousa, 2000, p. 23) 

O movimento estudantil se tornou quase um barômetro da vida política no País, 
perdendo a expressividade nos raros momentos em que existiu pelo menos um 
arremedo da tão falada “pacificação da família brasileira”, para se projetar, com 
intensidade, quando a Pátria e os interesses nacionais correm perigo majoritário da 
nossa História.  

Sousa (2000, p. 24) identifica três períodos distintos que demarcam a participação 

discente em momentos históricos do nosso país, a saber:  

Primeiro período: Do Brasil Colônia até o Estado Novo. 

 
No Brasil Colônia, há registro de envolvimento estudantil, contrário à Invasão 

Francesa de 1710, no Rio de Janeiro; no movimento pela Abolição, com a fundação da 

Sociedade Dois de Julho, na Faculdade de Medicina da Bahia, em 1852, destinada a alforiar 

escravos, conspirando juntos na Inconfidência Mineira, em 1788. 

De acordo com Sousa (2000) a extensão universitária, neste primeiro período da 

história da presença discente no cenário nacional, pode ser entendida como a participação dos 

estudantes nos movimentos eminentemente políticos, voltados para os interesses nacionais e 

de classe. 

Segundo período: Do Estado Novo até o Golpe Militar de 64. 

 
De forma mais eloqüente e organizada por conta da criação da União Nacional 

dos Estudantes (UNE), o segundo período tem início no Estado Novo e se prolonga até o 

Golpe Militar de 64. Será um período de grandes acontecimentos nacionais como, por 

exemplo, a entrada do Brasil na II Guerra Mundial contra o nazofacismo; a Campanha 



Universitária Pró-bônus da II Guerra Mundial, em 1943; a Campanha Pró-banco de Sangue; a 

Campanha do livro para o Combatente e a Campanha Pró-voluntários Laboratoristas. 

De acordo com Gurgel (1986, p. 38 apud Sousa, 2000, p. 29) neste contexto, a 

UNE funcionou como instituição “de ponta na animação do movimento nacional para uma 

participação no esforço da guerra”, na Campanha do “Petróleo é Nosso” em 1947, que 

influenciou na criação da PETROBRÁS, marcada pela participação efetiva do Movimento 

Estudantil, no cenário político social do país. 

A partir da eleição de sua primeira diretoria (dezembro de 1938 a agosto de 1939), 

fato ocorrido no Congresso Nacional de Estudantes, no qual foi elaborado o Plano de 

Sugestões para uma Reforma Educacional Brasileira, a UNE passa a coordenar o Movimento 

Estudantil Brasileiro, nacionalmente, procurando eliminar com o seu caráter regional. Para 

Sousa (2000, p.30), este plano tem o mérito de ter sido capaz de apresentar 

A Extensão como uma função acadêmica, e ainda, o Movimento Estudantil concebia 
a Extensão, naquele momento, como um instrumento de utilização das 
potencialidades da universidade de modo tal que aproximasse instituição de ensino e 
Sociedade, e a operacionalização dessas propostas dar-se-ia por meio das 
Universidades Populares.  

Os congressos realizados entre 1961 e 1963 pela UNE, respectivamente, na Bahia, 

Paraná e Minas Gerais, apontam para a necessidade de maior compromisso social da 

Universidade e está ligada às reformas de base da Sociedade Brasileira (SOUSA, 2000). 

Para Sousa (2000, p. 43) dentre as formulações utilizadas em parte desse período e 

a partir de 1961, quatro assumiram maior dimensão e podem ser caracterizadas como 

Extensão Universitária:  

- Serviço de Extensão Cultural (SEC) – de iniciativa institucional (Universidade Federal do 

Pernambuco), contava com o engajamento estudantil, pela a alfabetização de adultos 

(Método Paulo Freire), eram, segundo Paiva (1985, apud Sousa, 2000, p. 42) movimentos 

atrelados às “condições políticas e culturais vividas pelo país naquele momento”. 

- Movimento Cultural Popular (MCP) – envolvia estudantes, artistas e intelectuais, sendo a 

primeira experiência de parceria com prefeituras (Recife e Natal). Em termos de Extensão 

Universitária, a cultura e a educação constituíram-se o ponto de ataque da maioria das 

atividades desenvolvidas (“valorização empírica da cultura popular”).  

- Centro Popular de Cultura (CPC) – como ação do movimento estudantil, surgiu 1961, com a 

união da Ação Popular (UNE) e do Partido Comunista Brasileiro, e tinha como proposta 



difundir o teatro político entre as classes populares, era portanto, a universidade levada à 

classe dominada. 

- Universidade-Volante (UNE-Volante) – concebida para divulgar as idéias discutidas no II 

Seminário de Reforma Universitária, Carta do Paraná (1962) essa idéia foi aproveitada pelo 

governo pós-1964, para criar o Projeto Rondon. 

Entendendo que tais atividades retratam ações extensionistas, pode-se afirmar que 
foi um momento em que a Extensão recebeu toda uma conotação de envolvimento 
político-social que os estudantes acreditavam que a Universidade deveria ter. Esta 
construção foi assumida nas mais diversas formas, fossem campanhas de guerra, de 
alfabetização, de sucessão presidencial ou de incentivo à cultura popular (SOUSA, 
2000, p. 48) 

Com o envolvimento sócio-político da universidade com a sociedade é possível 

reconhecer os diferentes modos de atuação – política, social e cultural, que irão estar 

presentes em movimentos diversos no futuro da UNE e da própria sociedade (SOUSA, 2000, 

p. 35). Com base em depoimento de Aldo Arantes a Sousa (2000) a principal característica 

dessa nova fase são as ações unificadas pela luta geral por reformas de base, pela soberania 

nacional e em defesa da educação nacional, atuação essencialmente política.  

Terceiro período: Do Golpe de 64 até os Dias Atuais. 

  

Conforme evidenciado em Sousa (2000), este período foi marcado pela 

desarticulação do movimento estudantil, então representado pela União Nacional dos 

Estudantes (UNE), destacando-se como frente de oposição ao Golpe Militar de 1964, por 

defender a ideologia nacionalista-desenvolvimentista, conforme (Ghiraldelli Jr., 1991, apud 

Sousa (2000, p. 48) contrária ao “desenvolvimento com segurança, uma ideologia da Escola 

Superior de Guerra”.  

Como conseqüência, a UNE teve sua cassação decretada pelo regime militar,em 

1964, passando os estudantes a viver na clandestinidade, atuando em atividades de combate 

ao novo governo, o que terminou por provocar a desagregação do Movimento Estudantil.  

A força deste movimento foi sutilmente direcionada pelo Estado para atuar nos 
serviços de Extensão, via Projeto Rondon. Em substituição à UNE, o Estado criou o 
Diretório Central dos Estudantes (DCE). Com a institucionalização da extensão pela 
força da lei da reforma do ensino, Lei 5.540/68 (Brasil, 1968), colocando-a como 
mais uma função da universidade, devolve-a aos estudantes como um desafio 
político (SOUSA, p. 48-49). 

Mediante a organização de Empresas Juniores, hoje presentes na maioria dos 

Centros Federal de Educação Profissional e Tecnológica, observa-se um esforço de 



soerguimento da UNE, com o objetivo de responder aos interesses estudantis. É uma nova 

forma de participação estudantil, alicerçada nos pilares do empreendedorismo, no formato de 

parceria, que demarca uma mudança no cenário político, cultural, e educacional do País.  

Atualmente, um dos desafios da UNE tem sido buscar se reerguer e mostrar sua 

presença no cenário do país, lutando contra divergências internas e contra o domínio de 

grupos políticos que insistem em utilizá-la como aparelho político-ideológico. 

A influência do movimento estudantil na concepção da extensão associada às 

outras influências, do MEC e das IES, com seus acertos e críticas aos seus equívocos, balizam 

os critérios de uma extensão de qualidade em prol de uma universidade mais próxima da 

realidade do seu tempo (SOUSA, 2000). 

Políticas Públicas para a Extensão Universitária Brasileira. 

 
Sousa (2000, p. 55) identifica “três períodos sobre a perspectiva da Extensão 

Universitária segundo o pensamento oficial: da Colônia até o Golpe de 1964; do Golpe de 

1964 até a abertura política; e da abertura política até nossos dias”. 

Desde o Brasil Colônia, até o ano de 1930, segundo Sousa (2000) não há 

manifestação do Estado na qual se possa reconhecer a existência da extensão, o que se pode 

verificar apenas a partir do Decreto-Lei nº 19.851/31, mediante o Primeiro Estatuto das 

Universidades Brasileiras, no qual verifica-se o primeiro registro da extensão na legislação da 

educação brasileira: Artigo 42 - “A extensão universitária será efetivada por meio de cursos e 

conferências de caráter educacional ou utilitário, uns e outras organizadas pelos diversos 

institutos da Universidade [...]”. 

“Parágrafo primeiro. Os cursos e conferências, de que trata este artigo, destinam-

se principalmente à difusão de conhecimentos úteis, ajuda individual ou coletiva, à solução de 

problemas sociais ou à propagação de idéias e princípios que salvaguardem os altos interesses 

nacionais” (BRASIL, 1931, apud SOUSA, 2000, p. 57).  

Na Lei 4.024/61, que fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, elaborada 

sob a influência do “Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova”, quanto à Extensão não há 

novidades. Segundo Sousa (2000, p. 59) “ela é novamente apresentada como atividades que 

as Universidades poderiam executar na forma de cursos, conferências e serviços, dirigidos à 

população, no sentido de ilustrar as massas e assisti-las, evidenciando sua concepção neste 

primeiro período”. 



As concepções de extensão universitária partir do Estado, presentes na legislação 

de 1931 do Ministério de Educação e Cultura (MEC) colocam a extensão com papel de 

destaque na execução do que se considera função da universidade: elevar o nível de cultura do 

povo. 

Tanto o Decreto-Lei nº 19.851/31 quanto a Lei 4024/61 reforçam a extensão como 

cursos e conferências e, na prática, na maioria das vezes dependentes, mas desvinculados das 

atividades de ensino e de pesquisa. A Lei 5540/68 assume a indissociabilidade entre as 

atividades de ensino e pesquisa, e elege a prestação de serviços de cunho assistencialista como 

prioridade das ações extensionistas e os estudantes são considerados os principais 

protagonistas dessas ações (RODRIGUES, 2003). 

Brasil (1967 apud Sousa, 2000) a primeira referência à Extensão, após o Golpe de 

64, encontra-se no artigo 10º do Decreto-Lei nº. 252/67 e, posteriormente, artigo 20 da Lei 

5.540/68, onde se lê que a Universidade deverá estender à comunidade, sob a forma de cursos 

e serviços, ‘as atividades de ensino e pesquisa que lhe são inerentes’. 

Surge então o Projeto Rondon, idealizado pelo professor Wilson Choeri (1967) e 

instituído em caráter permanente mediante o Decreto nº. 62.927/68 como Grupo de Trabalho 

Projeto Rondon. Posteriormente, por meio de Decreto-Lei nº. 67.927/68 passa a denominar-se 

“Projeto Rondon”, passando a funcionar como órgão autônomo, de Administração direta, 

ligado ao Ministério do Interior e, por fim, transformado em Fundação Projeto 

Rondon,mediante a Lei nº. 6.310/75 (SOUSA, 2000). 

O Projeto Rondon nasce fora da universidade, e conforme Paiva (1974, apud 

Sousa 2000, p. 62) “para assegurar-lhe uma dimensão nacional, o melhor abrigo seria 

encontrado nas Forças Armadas, sendo que sua institucionalização se deu através do 

Ministério do Interior, estando à frente de sua direção militares de orientação nacionalista”. 

 Na visão estratégica do Ministério do Interior, o Projeto Rondon busca viabilizar 

A integração da Universidade na comunidade, mediante a participação do jovem 
universitário e da comunidade nacional como um todo desse processo. (...) se 
apresenta não só como uma força inovadora e integradora da Universidade à 
realidade do País, mas também como peça estratégica da reforma universitária 
brasileira (BRASIL. MINTER 1974, apud SOUSA 2000, p. 61). 

Segundo Sousa (2000) o modelo de extensão universitária, brasileira, foi copiado 

em parte, de organizações estrangeiras e parte do movimento estudantil – UNE; no entanto 



reflete a idéia que vai predominar dentro das IES sobre a concepção da Extensão como 

prestação de serviços, a partir da dispersão do Movimento Estudantil.  

 “Apesar de o Projeto Rondon não se vincular diretamente ao sistema educacional, 

ele abriu espaços em suas operações nacionais, regionais e especiais, que permitiram às 

universidades o exercício de ações extensionistas, representando, portanto, um mecanismo de 

apoio à extensão universitária” (GURGEL, 1986, apud SOUSA 2000, p. 64). 

A integração da universidade ao Projeto Rondon, a partir de 1969, aconteceu com 

a instalação dos campi avançados, por ocasião do quarto programa, de tal forma que a 

universidade poderia assim contribuir para o “desenvolvimento integral do homem brasileiro” 

(BRASIL. MINTER, 1974, apud SOUSA, 2000, p.. 67). Para Casimiro e Gonçalves (1986, 

apud Sousa 2000, p. 71), a experiência vem demonstrando que é tanto mais eficaz  

A ação do Projeto Rondon nas Universidades, quanto mais esta se faz através das 
Universidades (...) embora entre o Projeto Rondon e a Universidade existam 
realidades históricas diferentes e finalidades diferentes. O Projeto Rondon não pode 
existir sem a universidade e, sem dúvida, somente poderá envolver-se com ela num 
entrosamento fecundo na medida em que não pretender substituí-la em suas funções. 

“A extinção da Fundação Projeto Rondon aconteceu no contexto do chamado 

“Plano Verão”, que traduzia a intenção do governo em programar um conjunto de medidas 

moralizadoras, idealizadas com o objetivo precípuo de reduzir o déficit público” (BRASIL. 

MINTER 1989, apud SOUSA 2000, p. 71). 

Em Brasil. MEC (1972) e Sousa (2000) consideram o marco inicial da 

institucionalização da Extensão, o surgimento dos Planos Setoriais de Educação e Cultura, a 

partir de 1972, quando da apresentação do “Projeto de Integração das Universidades à 

Comunidade, mediante a implantação dos CRUTAC”.  

A partir de então, a extensão torna-se uma função das IES, expressa no II Plano 

Setorial de Educação e Cultura – 1975/1979, com os seguintes objetivos: [...] “aperfeiçoar e 

ampliar os programas de extensão, levando a universidade a cumprir efetivamente sua função 

renovadora e participante e [...] incorporar gradualmente a pesquisa e a extensão como 

atividades regulares das instituições de ensino superior, principalmente das universidades” 

(BRASIL. MEC, 1976). 

Sousa (2000) evidencia que a efetiva institucionalização da Extensão na estrutura 

ministerial ocorre com a criação da Comissão Mista MEC/MINTER, por meio das Portarias 

289/74/MEC e 398/74/MINTER.  



Apresenta-se, então, uma nova estrutura organizacional, em substituição à 

Comissão Incentivadora dos Centros Rurais Universitários (CINCRUTAC); é criada a 

Coordenação de Atividades de Extensão (CODAE) com as funções de coordenar em nível 

nacional, “a política de Extensão Universitária e atuar na sua disseminação nas 

Universidades”. 

O período seguinte à extinção da CODAE estende-se da abertura política, até 

nossos dias, destacando-se e a criação da Divisão de Extensão e Graduação (DIEG) que passa 

a coordenar, em nível nacional, a política e a prática da Extensão. Em 1993 cria-se a 

Comissão de Extensão Universitária, “com o objetivo de elaborar programas específicos que 

definam princípios, diretrizes e formas de fomento à Extensão nas IES” (SOUSA 2000, p. 

77).  

A construção de uma concepção de Extensão pelo Estado incorpora os modelos 

europeus e norte-americanos, com aporte na criação do Projeto Rondon e dos campi 

avançados e segundo Sousa (2000, p. 79) “chega aos dias atuais, numa iniciativa de 

integração com as IES, tentando um novo prisma de abordagem para a Extensão 

Universitária, que passa a ser um instrumento de integração entre Universidade e Sociedade, 

mas também uma fonte geradora de recursos”. 

 

A Evolução da Extensão Universitária como Função das IES Públicas. 

 
A influência das Instituições de Ensino Superior (IES) nas questões referentes à 

Extensão, de forma explícita, dá-se a partir do Golpe de 64, sendo o seu marco referencial a 

criação do Fórum Nacional de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras, em 1987 (SOUSA, 2000, p. 85). 

Sousa (2000) considera o surgimento do Ensino Superior no Brasil com a 

implantação dos cursos de teologia pela Companhia de Jesus (1549) evoluindo com a 

Academia Real Militar, com a vinda da Família Real para o Brasil, quando segundo Cunha 

(1980, p. 28 apud Sousa (2000, p. 84) foram “criados cursos e academias destinados a formar 

burocratas para o Estado, especialistas na produção de bens simbólicos e, como subproduto, 

formar profissionais liberais”. 

Santos Filho (1993, apud Sousa 2000, p. 85) entende que, nos cursos de Direito 

criados em São Paulo e em Olinda (1827) encontra-se “a expressão mais acabada da ação 

extensionista” caracterizada pelo “papel crítico e questionador da realidade social, que era 



conduzido pelos bacharéis na tentativa de questionar o aparato jurídico montado pelo Estado 

Monárquico”. 

O trabalho de extensão se dá, no interior das faculdades de Direito que são mais 

sensíveis às novas idéias políticas e filosóficas [...] a acoplada à essência do curso, pois o 

espírito literário e retórico a torna essencialmente necessária à exposição, em público, das 

idéias (SANTOS FILHO 1993, apud SOUSA 2000, p.85). 

De acordo com Sousa (2000) as primeiras universidades brasileiras surgem na 

República, a saber: Universidade Livre de São Paulo (1912/1917); Universidade de Manaus 

(1913) e a Universidade do Rio de Janeiro (1920).  

Conforme Cunha (1980); Gurgel (1986) e Sousa (2000) as primeiras atividades de 

Extensão Universitária no Brasil foram registradas na Universidade Popular da Universidade 

Livre de São Paulo, inaugurada em 1912, no entanto, segundo Gurgel (1986) a sistematização 

dessas atividades de acordo com o modelo norte-americano (apoio técnico, treinamento etc.), 

registra-se na Escola Superior de Agricultura e Veterinária de Viçosa, criada em 1926.  

Para o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, criado em 1966, as 

atividades de extensão, na modalidade prestação de serviços, de acordo com Fagundes (1985, 

apud Sousa (2000, p. 92) poderiam ser das seguintes formas:  

Transmissão do saber elaborado na universidade à comunidade; aplicação da 
pesquisa enquanto forma potencial de extensão; atualização dos egressos, enquanto 
prolongamento da escolaridade; interiorização de universitários, por meio dos 
“campi”, CRUTAC e Projeto Rondon; cursos de aperfeiçoamento, de treinamento 
profissional e de divulgação cultural; produção de tecnologia para as empresas 
públicas e privadas; publicações, consultorias e convênios. 

Após a institucionalização do CRUTAC-RN na estrutura da UFRN pela 

Resolução nº. 57/65U, de 28 de dezembro de 1965, o CRUTAC teve sua expansão para todo o 

território nacional (SOUSA 2000). 

O Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária (CRUTAC) 

segundo seu idealizador Onofre Lopes, então reitor da UFRN, segundo Sousa (2000, p. 94) 

era “inspirado no sincero desejo de constituir-se unidade de trabalho de jovens universitários a 

serviço da promoção do homem rural e do desenvolvimento integrado da Nação”. 

Enquanto as atividades de extensão desenvolvidas nos CRUTAC eram 

experimentos da Universidade em sua área de origem, bancadas com seu próprio orçamento 

ou por meio de convênios com prefeituras, segundo Sousa (2000, p. 95) os campi avançados 



geralmente atuavam fora de seu Estado, “em regiões estratégicas selecionadas pelo Ministério 

do Interior (MINTER), além de contarem com uma ação conjunta do Projeto Rondon”. 

Segundo Sousa (2000) a Lei 5.540/68, da Reforma Universitária, concebe a 

pesquisa e o ensino como atividades indissociáveis; a extensão sistematizada e obrigatória 

como prestação de serviços, para promover a integração nacional e contribuir para o 

desenvolvimento e a segurança do país. 

A partir da abertura política, especificamente na década de 1980, a extensão 

passou a ser entendida como articuladora do ensino e da pesquisa, dentro do processo de 

transformação da sociedade, tendo como marco histórico a criação, em 1987, do Fórum de 

Pró-Reitores de Extensão (SOUSA, 2000).   

Como estratégia para a interdisciplinaridade na academia, no Fórum Nacional de 

Pró-reitores de Extensão das Universidades (1990b) segundo SOUSA (2000, p. 103) afirmou-

se:  

A extensão é um dos espaços estratégicos para a promoção de atividades 
acadêmicas, de caráter interdisciplinar, integrando grupos distintos do 
conhecimento, contribuindo para a modificação progressiva da forma de fazer 
ciência e da transmissão desse tipo de saber e revertendo a tendência historicamente 
dominante de compartimentação do conhecimento da realidade (FÓRUM, 1990b); 

Quanto à inserção das artes como função da universidade somente no Fórum 

Nacional de Pró-reitores de Extensão das Universidades (1992, apud Sousa (2000, p 105) 

estabeleceu-se a compreensão de que a ciência e o imaginário podem suprimir a insuficiência 

do real.  

[...] o mundo que nos é entregue, o mundo que nos é oferecido, o mundo circundante 
ou circunstancial, o mundo real, ele é necessariamente carente, ele é 
necessariamente incompleto, isto é, a realidade que nos é dada, a realidade que nos é 
oferecida, o mundo oferecido, ele se caracteriza pela insuficiência... (há) duas 
maneiras de suprimirmos a insuficiência do real... a ciência e o imaginário. 
(FÓRUM, 1992).   

No tocante a sistematização da avaliação da extensão, no Fórum (1994a, apud 

Sousa (2000, p. 110) afirmou-se que “uma universidade que não promove a sua auto-

avaliação torna-se cada vez mais desvinculada das exigências colocadas pela sociedade, 

incapaz de acompanhar os avanços da ciência e da tecnologia [...]”.  

Isto implica uma compreensão diferenciada de avaliação, ou seja, “avaliar 

significa colocar na ordem do dia a revisão cada vez mais rigorosa do conceito de qualidade”. 



Na interlocução com as IES, a respeito de uma concepção para a Extensão 

Universitária, percebe-se clara evolução conceitual, sendo sua construção definida pelo 

Fórum Nacional de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, segundo 

Sousa (2000, p. 114-5) como ‘processo educativo, cultural e científico’ que deve articular as 

demais funções da Universidade de forma indissociável, proporcionando a ‘relação 

transformadora entre universidade e sociedade’.  

 

1.5 Plano Nacional de Extensão 

 
O Plano Nacional de Extensão (1996) tem como princípio básico a efetiva 

interação da universidade com a sociedade, como elemento imprescindível para a formação 

do profissional cidadão, “seja para se situar historicamente, para se identificar culturalmente 

ou para referenciar sua formação com os problemas que um dia terá de enfrentar”. 

Entre as metas estabelecidas no Plano Nacional de Extensão, no que diz respeito à 

organização da extensão universitária, consta a “inclusão de todas as Instituições de Ensino 

Superior Públicas na Rede Nacional de Extensão (RENEX), a elaboração e implementação de 

um Programa Nacional de Avaliação da Extensão e a criação de um Banco de Dados e 

Informações”. 

A Rede Nacional de Extensão, RENEX, iniciativa do Fórum de Pró-reitores de 

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, mantém cadastro atualizado das IES 

integrantes, divulga ações extensionistas universitárias e coordena o Sistema Nacional de 

Informações de Extensão, SIEX/Brasil. Este banco de dados sobre as práticas de extensão no 

País, foi implantado inicialmente, para atender a demanda de registro das atividades de 

extensão, desenvolvidas na Universidade Federal de Minas Gerais, tendo, como objetivo 

principal, o acompanhamento das ações de extensão durante as fases de planejamento, 

execução e avaliação.  

O registro das informações é feito diretamente pelos coordenadores dos projetos, 

departamentos e unidades da instituição. A consulta a este rico banco de dados é aberta a toda 

a comunidade, sem a necessidade de cadastro prévio.  

A instituição hospedeira do SIEX BRASIL é a Universidade Federal de Minas 

Gerais tendo como órgãos executores a Pró-reitoria de Extensão e o Centro de Computação da 

UFMG. 



O PNE define como objetivo reafirmar a extensão universitária como processo 

acadêmico definido e efetivado em função das exigências da realidade; indispensável na 

formação do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade, o que 

implica em relações transdisciplinares e interprofissionais.  

Entre os objetivos, destacam-se, pela sua relevância temática, os seguintes:  

- Dar prioridade às práticas voltadas ao atendimento de necessidades emergentes, como as 

relacionadas com a área de educação, saúde e habitação, produção de alimentos, geração de 

emprego e ampliação de renda; 

- Considerar as atividades voltadas para a produção e preservação cultural e artística como 

relevantes para o desenvolvimento nacional e regional; 

- Estimular a inclusão da Educação Ambiental e do Desenvolvimento Sustentável como 

componentes da atividade extensionista; 

- Valorizar programas de Extensão interinstitucionais sob a forma de consórcios, redes ou 

parcerias, e as atividades voltadas para o intercâmbio e para a solidariedade nacional e 

internacional; 

- Tornar permanente a avaliação institucional das atividades de Extensão universitária como 

um dos parâmetros de avaliação da própria Universidade; 

- Viabilizar a prestação de serviços como produto de interesse acadêmico, científico, 

filosófico, tecnológico e artístico do Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Para garantir a consecução dos objetivos, foram estabelecidas metas para a 

organização das atividades de extensão, cabendo ao Fórum Nacional de Pró-reitores de 

Extensão e ao MEC, avaliá-los sistematicamente.  

Metas quanto à organização da Extensão: 

- Consolidação do Sistema de Informação; 

- Inclusão de todas as IES públicas na RENEX; 

- Elaboração e implementação de um Programa Nacional de Avaliação da Extensão; 

- Definição de linhas prioritárias de extensão nos planos estratégicos das IES; 

- Adoção de indicadores quantitativos e qualitativos de extensão; 

- Implantação de um Sistema Nacional de Educação Continuada e a Distância 

- Participação da extensão no processo de integralização de currículos;  



- Implementação de escritórios ou coordenações de desenvolvimento, inovação e transferência 

de tecnologia em articulação com as Pró-reitorias de Extensão; 

- Instituição de um Programa Nacional de Fomento a Extensão, Custeio e Bolsas de Extensão. 

Metas quanto à articulação com a Sociedade: 

- Desenvolvimento de programas e projetos de extensão interligados: educação básica, saúde 

e qualidade de vida; 

- Participação no Programa Nacional de Educação nas áreas da Reforma Agrária;  

- Promoção de desenvolvimento cultural; 

- Parcerias com órgãos governamentais e não governamentais. 

Segundo Sousa (2005) o Plano Nacional de Extensão foi construído em um dado 

momento histórico (década de 80). De lá para cá, mudanças significativas ocorreram na 

educação superior, nas universidades, e, principalmente no papel que desempenham na luta 

contra as desigualdades sociais, como desafios de uma sociedade do conhecimento. Esta 

construção obedece aos movimentos que a história impõe. 



CAPÍTULO 2 INDICADORES E MEDIDAS DE DESEMPENHO 

 
2.1 Noção de Medidas de desempenho. 

 

Na concepção de Figueiredo (2004, p. 38), as medidas de desempenho devem 

derivar da declaração de missão e estratégias organizacionais. Devem, portanto, induzir à(s) 

estratégia(s) em toda a organização, fazendo entender aos membros de uma organização como 

o seu trabalho e desempenho são importantes para o alcance das estratégias e dos objetivos 

organizacionais, seguindo-se uma abordagem top-down (do geral para o particular). 

Segundo Moreira (1996) e Figueiredo (2004) com dois objetivos básicos e a partir 

de uma visão de futuro da organização, qualquer sistema de medidas deve buscar “estabelecer 

limites de ação (tipo de mercado, produtos, estratégia competitiva, etc.) e dar um sentido ou 

uma orientação aos esforços de seus funcionários, conseqüentemente, da organização”. 

Para o Comitê Temático Medição do Desempenho Global, da Fundação para o 

Prêmio Nacional da Qualidade, a influência de um bom sistema de medição na cultura 

organizacional é muito maior do que a simples constatação de que as metas estão sendo 

atingidas (Bacic e Delgado Filho, 2004, p. 5). Para o comitê se faz necessário reconhecer que 

os subprodutos da implementação de um sistema de medição estruturado podem representar 

Mais benefícios do que o painel de indicadores gerado como produto final do 
sistema, portanto, a questão não é se o sistema de medição do desempenho de uma 
organização é importante ou não, mas sim se a medição sistemática, seguindo uma 
estrutura planejada, faz diferença na capacidade de uma organização apresentar 
resultados excelentes e sustentáveis (BACIC e DELGADO FILHO, 2004, p. 5). 

O sistema de medição deve mostrar não só se os efeitos procurados na formulação 

das estratégias foram alcançados, mas também se foram alcançados de forma equilibrada; 

logo, de acordo com Bacic e Delgado Filho e (2004, p. 5) “o desempenho global da 

organização refere-se tanto ao valor agregado às partes interessadas pela organização quanto à 

realização da sua estratégia propriamente dita”.  

Para a arquitetura de um sistema de medição de desempenho global, é suficiente a 

hierarquização dos indicadores em três níveis: estratégico, gerencial e operacional (BACIC e 

DELGADO FILHO 2004, p. 5) conforme ilustração a seguir: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – A Hierarquia do Sistema de Medição. Adaptado de Delgado Filho (2004, p. 5). 

Para o comitê temático um dado passa a ser considerado indicador quando se 

refere a algum aspecto crítico para a organização, o que implica considerar que o indicador 

em um determinado momento poderá ser tão somente um dado e, em outro momento, uma 

variável de controle (BACIC e DELGADO FILHO, 2004). Conseqüentemente,  

O quadro de indicadores de uma organização é tão dinâmico quanto o seu conjunto 
de estratégias ou situações críticas e, nesta perspectiva sendo o dado um indicador, 
pode restar à dúvida se tal indicador é de interesse estratégico, gerencial ou 
operacional. [...] Os indicadores estratégicos e gerenciais tendem a ser dados 
trabalhados [...], resultantes da consolidação de dados operacionais e geralmente 
retratam tendências, não se limitando a valores estáticos de um único momento 
(DELGADO FILHO, 2004, p. 6);  

portanto, como os diversos níveis organizacionais também desenvolvem seus respectivos 

planejamentos estratégicos, esta hierarquização em três níveis passa a se reproduzir a partir do 

nível organizacional objeto do planejamento estratégico (BACIC e DELGADO FILHO, 2004, 

p. 6). 

O Comitê Temático define a estratégia como “o caminho escolhido para 

posicionar a organização de forma competitiva e garantir sua sobrevivência em longo prazo”. 



Segundo Bacic e Delgado Filho (2004) a estratégia deve ser decomposta em 

objetivos mensuráveis e identificados nas diferentes perspectivas do ambiente estratégico 

organizacional, a fim de se lhe assegurar a visão sistêmica, à medida que é validada a relação 

de causa e efeito entre os objetivos.  

A Fundação Prêmio Nacional de Qualidade (FPNQ, 2001) destaca as seguintes 

funções de um sistema de medição de desempenho global (BACIC e DELGADO FILHO, 

2004): 

- comunicar a estratégia e as prioridades da alta direção e dos gestores. 

- servir de base para o reconhecimento da dedicação coletiva. 

- analisar problemas estratégicos de forma proativa. 

- apoiar a busca de novos caminhos estratégicos para a organização. 

- apoiar o aprendizado da organização. 

Conseqüentemente, a análise crítica dos indicadores deverá ser capaz de produzir 

um ou mais dos seguintes efeitos: alterações nos planos estratégicos; alterações nas metas e 

alterações nos próprios indicadores e nos seus métodos de cálculo. 

Ao se referir às metodologias de planejamento do sistema de medição de 

desempenho global, o Comitê reforça a indicação do Balanced Scorecard (BSC) ao registrar 

que sua metodologia é aderente aos critérios de excelência da Fundação Prêmio Nacional de 

Qualidade (BACIC e DELGADO FILHO, 2004). 

Para Figueiredo (2002, p. 14) na visão tradicional, as medidas de desempenho não 

são alinhadas às estratégias da organização e buscam tão somente melhorar os processos 

(custos mais baixos, melhor qualidade etc.), não sabendo identificar os processos realmente 

estratégicos.  

Na visão moderna, observa-se que as medidas de desempenho não são meros 
elementos de controle de processos dentro das empresas, mas, sobretudo 
representam vetores impulsionadores da melhoria contínua dos processos 
empresariais dentro do novo enfoque estratégico de globalização da economia. É 
fácil, portanto, deduzir que a medição do desempenho passou a ser vital para a 
sobrevivência das novas organizações, e que, qualquer atividade que se utilize de 
dados, obrigatoriamente se utilizará de medições (FIGUEIREDO 2002, P. 14). 

O ato de medir congrega um conjunto de atividades, pressupostos e técnicas que 

visam a quantificar variáveis e atributos de interesse do objeto a ser analisado (Kiyan 2001, p. 

25)a palavra, desempenho, portanto, encerra a idéia de algo realizado, executado ou exercido, 

possibilitando melhores decisões e ações, quer para o presente quer para o futuro .  



O conceito de medição de desempenho (MD) é multidisciplinar, nele está inserida 

a idéia de melhoria, mas, segundo Bandeira (1997, apud Kyian 2001, p. 26) “medir o 

desempenho, de fato, somente se justifica quando existe o objetivo de aperfeiçoá-lo”.  

Figueiredo (2002, p. 15-16) com base em estudos de Sink e Tuttle (1993) define 

os termos que devem ser usados, operacionalmente, para o desenvolvimento dos sistemas de 

medição nas organizações:  

- dimensão estratégica de desempenho - é o que reflete os fatores estratégicos do negócio, 

focalizando o que deve ser feito e exigindo medidas e /ou indicadores chave de desempenho; 

- critério - é um meio de julgamento representado por um padrão, regra ou teste que permitam 

este julgamento; 

- indicadores chave de desempenho - resultam das medidas criadas de acordo com os critérios 

estabelecidos para se instrumentalizar o cumprimento dos objetivos estratégicos e táticos do 

negócio; 

- medida - é a operacionalização de um critério ou o grau, dimensão ou capacidade de alguma 

coisa e pode ser entendida como um subconjunto de um dado critério utilizado; 

- indicadores ou atributos - podem ser consideradas palavras sinônimas e significam uma 

tentativa de representar algo contável em relação a um critério ou medida; 

- indicador substituto - é algo usado para chegar indiretamente a uma determinada medida que 

se pretende operacionalizar. 

Referindo-se a algumas crenças que comprometem o desenvolvimento de um 

sistema de medição eficaz na visão de Sink e Tutle (1993), Bacic e Delgado Filho (2004, p. 4) 

estes destacam os seguintes paradigmas: 

- a medição é ameaçadora: quando o sistema de medidas é usado para diminuir recursos ou 

autonomia, exigir novos relatórios e aplicar ações disciplinares. O problema não está no 

sistema de medição, mas no fato de que está sendo usado como instrumento de um estilo 

gerencial, baseado no medo e na intimidação. 

- a precisão é essencial à medição útil: a medição do desempenho, para ser útil, não precisa 

ser tão exata. A finalidade básica da medição do desempenho é dizer à organização se ela 

está se encaminhando na direção correta; para tanto, a precisão na medição é dispensável.  



- enfoque em um único indicador: as organizações são complexas e nelas a performance 

também é complexa. O desempenho organizacional não pode ser medido por um único 

indicador. Tanto o gerenciamento de um único indicador como de um único ponto de 

informação dão margem a erros de decisão. 

- ênfase excessiva em produtividade do pessoal: as organizações são o resultado da somatória 

de vários fatores de produção. Enfatizar a produtividade da mão de obra pode levar a 

organização a desvalorizar a contribuição dos demais fatores como determinantes do 

desempenho total. Assim, faz-se necessário adotar a medição de múltiplos fatores de 

produção, em complemento ao fator, pessoas, a fim de garantir melhores decisões 

gerenciais. 

- as medidas subjetivas não são confiáveis: as organizações de trabalho intelectual e prestação 

de serviços necessitam de medir dimensões menos objetivas do desempenho. Dimensões 

tais, como moral do pessoal e satisfação dos clientes, são essencialmente subjetivas. A 

tecnologia de medição associada a atitudes e percepções está bem desenvolvida e pode levar 

a medidas confiáveis e válidas. Este tema é objeto de estudo da psicologia organizacional. 

- os padrões funcionam como teto de desempenho: usa-se freqüentemente a idéia de padrão 

como se este fosse absoluto; assim, é mais adequado usar a idéia de meta, que permite o 

entendimento de superação. Este entendimento será conveniente desde que a superação não 

traga sobrecarga às outras partes da organização.    

Na literatura acerca do tema é possível encontrar uma grande diversidade de 

objetivos da mensuração (medição) de desempenho. Em Kaydos (1991) e Kiyan (2001, p. 25-

26) são catalogadas as seguintes finalidades: 

- comunicar a estratégia e clarear valores;  

- identificar problemas e oportunidades; 

- diagnosticar problemas e entender o processo; 

- definir responsabilidade; melhorar o controle e o planejamento; 

- identificar quando e onde a ação é necessária; 

- servir de base para um sistema de remuneração; 

- tornar mais fácil o processo de delegação de responsabilidade. 

Ainda segundo Kiyan (2001, p. 26), no mundo contemporâneo, mais do que 

nunca, a maior compreensão da realidade organizacional representa um fator essencial para 

sustentar sua competitividade. Isto significa compreender que a informação é uma ferramenta 



poderosa para uma organização, pois, por meio dela, pode-se ter um domínio dos diversos 

parâmetros que regem a sua dinâmica. 

 

2.2 Gestão de Indicadores de Desempenho 

 

Para Araújo (2001) a gestão de desempenho tem como objetivo administrar o quê 

e como as ações devem se desenvolver, a fim de cumprir a missão da organização, com a 

estruturação sistêmica entre as estratégias, os recursos e os processos, para a obtenção de 

melhorias contínuas, de modo que todos os envolvidos entendam onde se está e aonde quer 

chegar para atender os interesses dos stakeholders. 

O processo de gestão visa a administrar como estas ações são desenvolvidas, e não 

apenas evidenciar se caminham em direção aos resultados desejados, desde que estes 

resultados sejam sustentáveis. Tais competências devem ser avaliadas com base em múltiplos, 

porém simplificados indicadores, úteis ao planejamento e às decisões dos stakeholderes 

(ARAÚJO 2001, p. 77-79). 

Para tanto, faz-se necessário definir a visão de futuro, a missão (crenças e 

valores), a partir daí traçar os caminhos a ser percorridos, guiando-se por ações específicas, de 

aproveitamento de oportunidades e superação de problemas (ARAÚJO, 2001). 

Figueiredo (2002, p. 20) compreende que, a partir de um nível médio de 

desempenho, comparado a determinado critério, a sua variabilidade é explicada por fatores 

inerentes ao processo e por outros independentes do processo, tais como gerenciamento, 

liderança, ambiente entre outros.  

Como processo, a medição de desempenho não pode ser vista como uma simples 

coleta de dados associada a um objetivo predefinido, mas como um sistema de alerta, que de 

acordo com Figueiredo (2002, p. 20-21) envolve “Prevenção e identificação, direcionadas à 

obtenção da melhor adequação ao uso dos produtos e/ou serviços [...], devem estar focalizadas 

no incremento da eficiência e efetividade dos processos, produtos e/ou serviços, por meio da 

implementação de melhores práticas”. 

De acordo com Araújo (2001) uma gestão eficaz envolve o uso de informações 

sistematizadas, entendimento das operações e prioridades estratégicas, fortalecendo a 

interdependência das atividades; no entanto, segundo Chenhall e Lagfield-Smith (1998, p. 

361, apud Araújo 2001, p. 79) uma lacuna na integração das medidas de desempenho 



operacional com as prioridades estratégicas contribui para uma fraca integração das atividades 

da equipe com a estratégia geral. 

Araújo (2001, p. 79) destaca a sugestão de adoção de esquemas de controle feita 

por Certo e Peter (1993). Estes esquemas visam a monitorar e avaliar o processo de 

administração estratégica, a fim de melhorá-lo e assegurar-lhe um funcionamento adequado, 

fazendo com que as estratégias se desenvolvam da forma como foram planejadas, o que ajuda 

a alta administração a atingir as metas organizacionais. 

A definição de um sistema de controle deve estar relacionada aos objetivos e 

estratégias competitivas da organização, de modo a definir medidas, sempre a partir de fatores 

facilmente quantificáveis (ARAÚJO, 2001). 

A mensuração de desempenho tem, neste contexto, o papel de instrumento de 

monitoração, assim como o de captar experiências que compõem o conhecimento ou 

aprendizagem organizacional, tácita ou explícita (ARAÚJO, 2001, p. 80). 

 

2.3 Características dos novos sistemas de medição de desempenho 

 

Segundo Kiyan (2001) de modo a contornar os problemas vivenciados pelos 

sistemas de medidas de desempenho tradicionais, os novos sistemas buscam incorporar 

características para minimizá-los ou eliminá-los. 

Kiyan (2001, p. 35) apresenta o resultado de uma extensa pesquisa de opinião com 

diversos autores, na qual Martins (1999, p. 72) procura determinar as características mais 

comuns, incorporadas pelos sistemas de mensuração de desempenho modernos, em termos da 

freqüência de citações: 

- ser congruente com a estratégia competitiva; 

- ter medidas financeiras e não financeiras; 

- direcionar e suportar a melhoria contínua; 

- identificar tendências e progressos; 

- facilitar o entendimento de causa e efeito; 

- ser facilmente inteligível para os funcionários; 

- abranger todo o processo, desde o fornecedor até o cliente; 

- informações disponíveis em tempo real para toda organização; 



- ser dinâmico; 

- avaliar o grupo e não o indivíduo.  

De acordo com Sink e Tuttle (1989, p. 33, apud Araújo 2001, p. 80), a 

organização precisa desenvolver instrumentos de medição e avaliação, que alimentem 

sistematicamente o processo de tomada de decisões, definindo detalhadamente o processo de 

gestão e avaliando sua eficácia e eficiência, assim como a sua abrangência e consistência. 

Um sistema de mensuração deve ser moldado de forma a captar e organizar dados, 

e comunicar resultados de forma clara e rápida, permitindo aos elementos da organização 

tomar as providências cabíveis, a fim de melhorar o desempenho global (ARAÚJO 2001, p. 

80-81).  

Araújo (2001, p. 82-83) com base em Certo e Peter (1993) entende que as 

medidas do desempenho podem ser qualitativas, quantitativas, ou podem combinar essas duas 

formas, conforme descrição a seguir:  

As medidas qualitativas são construídas por dados, resumidos com subjetividade, 

os quais envolvem julgamentos e, por isto, podem obter resultados que limitam a efetividade e 

a eficiência da gestão estratégica, contribuindo assim para o fracasso da organização. 

As medições quantitativas consistem de dados numéricos, de fácil mensuração, 

tais como unidades de produtos, número de processos, níveis de rotatividade de empregados, 

quantidade de horas de trabalho mensal etc. 

A combinação destes dois tipos de medida permite estimular a busca de melhorias 

contínuas, porque tira o foco no controle de exceções, proporcionado pelos padrões que criam 

uma mentalidade de conformidade.  

Araújo (2001, p. 84) considera que alguns aspectos do desempenho não podem ser 

mensurados quantitativamente; e aqueles que o podem requerem ainda algum exercício de 

julgamento, quando os resultados não podem ser claramente previstos. Finalmente, deve-se 

levar em consideração o ambiente estratégico, uma vez que 

O processo de gestão pode ter lugar em um ambiente complexo e cheio de 
incertezas, e para se chegar a um objetivo pode ser apropriado um esforço adicional; 
isto pode significar que há a necessidade de distinguir desempenho de unidade de 
desempenho individual (ARAÚJO, 2001, p. 84). 

De acordo com Adms (1997, p. 116 apud Araújo, 2001, p. 84) existem, 

geralmente, cinco padrões de mensuração do desempenho: 



a) mesma unidade ou departamento em épocas anteriores; 

b) desempenho de unidades similares, ou departamentos; 

c) estimativa de desempenho esperado; 

d) estimativas sobre o que deve ser atingido depois de um evento; 

e) desempenho necessário para atingir uma meta desejada. 

 
2.4 A Representação das Medidas de Desempenho 

 

As medidas de desempenho são representadas por indicadores de desempenho, 

normalmente, expressos da seguinte forma (FIGUEIREDO 2002, p. 23): 

- um elemento que indica o contexto da medida. 

Exemplos: desempenho de equipamentos, peças produzidas, gestão operacional, etc.; 

- um número que indica o valor de uma variável. 

Exemplos: quantidade de horas, quantidade de erros, etc.; ou, freqüentemente, uma razão 

entre dois valores de duas variáveis de grandezas diferentes ou não, expressas, muitas vezes, 

na forma percentual.  

Exemplos: defeitos por área de processo, horas trabalhadas por pessoa, retorno sobre 

investimento, etc.; 

- uma unidade de medida que indica o tipo de grandeza de cada uma das variáveis envolvidas. 

Exemplos: horas, reais, peças, metros, etc. 

Indicadores de desempenho estão sempre ligados a uma meta ou padrão e devem 

ser expressas em unidades de medida que sejam mais bem entendidas por todos aqueles que 

fazem uso delas para a tomada de decisões. 

De acordo com Figueiredo (2002, p. 23) as informações sobre o desempenho 

devem orientar as atividades em todos os níveis da organização, desde o nível mais alto até o 

nível operacional; logo, as medidas e indicadores usados devem mostrar como é realizado o 

trabalho em todos os níveis, conforme expresso na pirâmide, figura 3, a seguir: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Figura 3 – Pirâmide das unidades de medidas da organização. Adaptado de FIGUEIREDO (2002, p. 24).  

Características essenciais da pirâmide por unidades de medidas (FIGUEIREDO 

2002, p. 23): 

- unidades de medida ou indicadores tecnológicos: começam na base da pirâmide para 

elementos individuais de um processo, produto ou serviço; 

- unidades de medida ou indicadores que servem para sumariar os dados básicos 

(porcentagem de defeitos por processo específico, documentos, componentes de produtos, 

ciclos de serviço, pessoas, etc.); 

- unidades de medida ou indicadores que servem para expressar a qualidade de 

departamentos, seus processos, produtos e/ou serviços; 

- unidades de medida ou indicadores administrativos superiores e financeiros (índice, taxas, 

etc.), que servem às necessidades dos altos níveis da organização: corporativo, divisional e 

funcional.  

Na pirâmide, pode-se acrescentar a necessidade de estabelecer relações de causa e 

efeito entre as medidas ou indicadores selecionados e a incorporação de um mecanismo de 



feedback que torne viável o aperfeiçoamento contínuo do sistema, conforme formulado pelo 

balanced scorecard e outros modelos de gestão empresarial (FIGUEIREDO 2002, p. 23). 

 

2.5 Indicadores de Desempenho Institucional 

 

Ao analisar o sistema de indicadores de desempenho, na concepção de Santos e 

Cardoso (2001), Machado (2004) compreende que somente um sistema bem planejado e bem 

estruturado possibilita compromisso com resultados, mediante a determinação de metas de 

desempenho que expressem os sucessos esperados em termos de quantidade e qualidade dos 

serviços prestados à comunidade. 

A utilização de indicadores de desempenho, nas instituições públicas, apresenta 

algumas vantagens conforme TCU (2000c, p.10 apud Machado, p. 36): 

a) possibilita a avaliação qualitativa e quantitativa do desempenho global da instituição, por 

meio da avaliação de seus principais programas e/ou departamentos; 

b) permite o acompanhamento e avaliação do desempenho ao longo do tempo e ainda a 

comparação entre: 

- desempenho anterior x desempenho corrente; 

- desempenho corrente x padrão de comparação; 

- desempenho planejado x desempenho real; 

c) possibilita enfocar as áreas relevantes do desempenho e expressá-las de forma clara, 

induzindo um processo de transformações estruturais e funcionais que permite eliminar 

inconsistências entre a missão da instituição, sua estrutura e objetivos prioritários; 

d) ajuda o processo de desenvolvimento organizacional e de formulação de políticas de médio 

e longo prazo; 

e) melhora o processo de coordenação organizacional, a partir da discussão fundamentada dos 

resultados e o estabelecimento de compromissos entre os diversos setores da instituição; 

f) possibilita a incorporação de sistemas de reconhecimento pelo bom desempenho, tanto 

institucionais como individuais. 

Machado (2004) referindo-se à metodologia de construção de indicadores a partir 

da definição de visão estratégica (valores, missão, visão de futuro e fatores críticos de 



sucesso), apresentada em um curso ministrado no Tribunal de Contas da União em 1999, pelo 

professor Fábio Batista, apresenta os seguintes conceitos: 

Valores – são idéias fundamentais em torno das quais se constrói a organização, suas 

convicções dominantes, crenças básicas, aquilo em que a maioria das pessoas da organização 

acredita. Os valores permeiam todas as atividades e relações existentes na instituição e desta 

com os clientes, e ainda, descrevem como a organização pretende atuar no cotidiano, 

enquanto busca realizar sua visão. 

Missão – é uma declaração sobre o que a organização pública é, sobre sua razão de ser, seus 

clientes e os serviços que presta e o que é hoje, seu propósito, e como pretende atuar no dia a 

dia.  

Visão de Futuro – A visão define o que a organização pública pretende ser no futuro, 

incorporando as ambições e descrevendo o quadro futuro que a instituição quer atingir. 

Fatores Críticos de Sucesso (FCS) – são áreas de atividades nas quais o alcance de resultados 

favoráveis é absolutamente necessário para o êxito ao se implantar a visão da organização 

pública. Os FCS devem ser definidos no nível estratégico da instituição e em número limitado 

de áreas. A identificação dos FCS é uma forma de sinalizar para os colaboradores da 

organização (servidores e gestores públicos) as áreas de atividades onde o êxito é fundamental 

para o cumprimento da missão e alcance da visão de futuro.  

A partir da compreensão destes conceitos são apresentados no capítulo 4º os 

instrumentos para identificação de indicadores e definição de ambiente estratégico para 

avaliação das atividades de extensão universitária em uma instituição de ensino superior, 

pública. 

 

2.6 Aplicação do Balanced Scorecard à Administração Pública 

 

Ribeiro (2005, p. 119-120) com base em estudos de Corral e Urieta (2001) sobre 

as práticas administrativas no setor público, considera que os novos modelos de gestão 

pública apresentam as seguintes particularidades:  

- A sua missão é satisfazer às necessidades dos cidadãos, seus clientes, que serão as pessoas 

ou organizações que se beneficiam, diretamente, das atividades desenvolvidas por uma 

organização pública;  



- Existe maior relação com o meio envolvente;  

- Pretendem fazer um planejamento de longo prazo;  

- Abandonam em parte os critérios normativos para gerir com base nos objetivos;  

- Inovação de processos e tecnologia, bem como maior trabalho em equipe e promoção da 

responsabilidade pessoal.  

Kaplan e Norton (1997, apud Ribeiro, 2005, p. 120) afirmam que, na 

Administração pública, o Balanced Scorecard potencia a razão principal da sua existência 

(servir e atender às necessidades dos cidadãos, e não apenas controlar os gastos) permitindo a 

comunicação dos resultados e dos indutores de gestão.  

Ribeiro (2005, p. 120-121) ao analisar as proposições de Salas e Garcia (2002) 

sobre a aplicação do balanced scorecard em repartições públicas, destaca que o BSC funciona 

como uma ferramenta muito eficaz, permitindo assegurar a compreensão do papel da 

estratégia nas organizações públicas, favorecendo o atingimento dos objetivos estratégicos.   

Ribeiro (2005, p. 121) apresenta algumas vantagens, baseado em estudos de Azúa 

(1998), sobre a utilização do Balanced Scorecard na Administração Pública. Estas 

compreendem três aspectos singulares:  

- transparência - favorecimento à administração e gestão pública transparente;  

- cultura empreendedora - desenvolvimento de cultura mais empreendedora na gestão pública 

e, finalmente,  

- gestão equilibrada - equilíbrio da gestão pública entre a ação de curto prazo e a gestão de 

longo prazo.  

Para Ribeiro (2005, p. 120-121) o Balanced Scorecard – BSC traz as seguintes 

vantagens para a estrutura da gestão estratégica:  

- a sua utilização poderá revolucionar a administração pública, na medida em que acaba com a 

planificação apenas para os mandatos políticos; 

- permite introduzir um conceito estratégico na Administração Pública; 

- pode contribuir para a melhoria da eficácia, da eficiência e da qualidade da Administração 

Pública;  

- funciona como um instrumento de planificação, permitindo a definição da estratégia e dos  

objetivos,  de  comunicação  aos  vários  membros  da organização e de motivação.  

Esta visão tem como base o fato de uma instituição pública ter de se preocupar 

essencialmente com os benefícios sociais, neste caso específico, advindos da interlocução da 



universidade com a sociedade, principalmente por meio das atividades de extensão 

universitária e não excessivamente com os proveitos financeiros. 

Uma das alterações fundamentais para o balanced scorecard na administração 

pública, segundo Silva da Rosa e Mâsih (2001); e Niven (2003 apud Ribeiro 2005, p. 125) é 

que por meio da missão é possível  

Uma visão orientada para os clientes e não para os aspectos financeiros. Desta 
forma, o Balanced Scorecard deve centrar-se nos clientes e na satisfação das suas 
necessidades, cumprindo a sua missão. O objetivo final das instituições públicas é o 
cumprimento da sua missão e não alcançar bons resultados financeiros.  

Kaplan e Norton (2001a e 2001b) consideram então que as instituições públicas 

podem ter a necessidade de repensar a perspectiva financeira e do cliente. Por esta razão, 

propõem algumas alterações, considerando três perspectivas de alto nível (RIBEIRO, 2005, p. 

126).   

1 -  Custo incorrido – Esta perspectiva realça a importância da eficiência operacional. O 

cálculo do custo deve incluir os custos da organização, bem como os custos sociais que se 

impõem aos cidadãos e às empresas. Assim, as organizações devem diminuir os custos 

diretos e os sociais que lhes permitam cumprir a sua missão.  

2 - Criação de valor -  Esta  perspectiva  identifica  os  benefícios  criados  para  os cidadãos  

e  é  a  mais  problemática  e  difícil  de se medir. Será difícil medir financeiramente os 

benefícios originados pelas melhorias na educação, na saúde, na segurança, etc.; no entanto 

será possível avaliar a relação custo com os outputs da organização.  

3 - Apoio legitimado – Um cliente destas organizações é ao mesmo tempo o contribuinte que 

permite que as mesmas funcionem; cabe, pois à organização definir os objetivos que 

permitam cumprir a legislatura.  

Ainda segundo Ribeiro (2005, p.) a relevância das perspectivas depende do tipo 

de organização. Assim, as perspectivas poderão ser diferentes, caso se trate de uma empresa 

com fins lucrativos ou de um organismo público. 

Levando-se em consideração os aparatos teóricos, apresentados anteriormente, o 

balanced scorecard pode ser utilizado como um sistema de gestão para a implementação da 

estratégia nas instituições públicas, bem como para o cumprimento de sua missão.  

Para Kaplan e Norton (1997, apud RIBEIRO, 2005, p. 25) define os principais 

objetivos subjacentes a esse sistema: traduzir e clarificar a visão e a estratégia; comunicação e 



ligação dos objetivos e indicadores estratégicos; planificação e estabelecimento de objetivos, 

alinhamento das iniciativas estratégicas e aumento do feedback e aprendizagem estratégica.  

Para Figueiredo (2002) é importante observar que o BSC não é um mero sistema 

de medidas táticas ou operacionais. As empresas inovadoras, nos mais diversos ramos de 

negócios, quer de pequeno quer de grande porte, o adotaram como um sistema de gestão 

estratégica a curto ou longo prazo, objetivando viabilizar os processos gerenciais críticos.  

A figura 4 mostra o BSC como estrutura para operacionalização estratégica, por 

meio dos seguintes conjuntos de ações (FIGUEIREDO, 2002, p. 48-49): 

- esclarecendo e traduzindo a visão e a estratégia - processo que esclarece os objetivos 

estratégicos, identificando um pequeno número de vetores críticos que os determinam; 

- comunicando e associando objetivos e medidas estratégicas - processo que serve para 

mostrar aos funcionários, os objetivos críticos que devem ser perseguidos para a organização 

alcançar o sucesso; 

- planejando, estabelecendo metas e alinhando iniciativas estratégicas - processo que deve 

impulsionar a empresa para grandes mudanças, estabelecendo metas de superação para todos 

os processos do negócio com três a cinco anos de antecedência; 

- melhorando o feedback e o aprendizado estratégico - processo que permite aos executivos 

monitorarem e ajudarem a implementar a estratégia e, se necessário efetuarem mudanças 

fundamentais na própria estratégia. Deste processo, resulta ainda o aprendizado em nível 

estratégico, a característica mais inovadora do BSC, segundo seus criadores. 

A estrutura a seguir, segundo Figueiredo (2002, p. 49) oferece particular interesse 

para compreensão do BSC, pois sintetiza todo o conjunto de ações embutidas neste sistema, 

mostrando as vinculações existentes entre estas ações e a sua concepção básica de 

funcionamento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – O BSC, uma estrutura para ação estratégica. Adaptado de (KAPLAN e NORTON, 1997).  

Ao analisar a evolução do balanced scorecard, do ponto de vista de Figueiredo 

(2002, p. 50) é possível identificar que, na concepção inicial do BSC, o objetivo consistia em 

resolver problemas de mensuração e não havia ainda uma conscientização a respeito de sua 

implementação.  

Verificou-se, entretanto, que as empresas adeptas, segundo Kaplan e Norton (2000, 

apud Figueiredo 2002, p. 50) estavam usando o BSC na solução de problemas muito mais 

importantes que a simples mensuração do desempenho e que, nesta ocasião,  

Diversos estudos comprovaram que várias empresas experimentaram o fracasso na 
tentativa de implementar o BSC; entretanto, contrariando esta tendência, descobriu-
se que muitas outras empresas adeptas do novo sistema, implementavam, com êxito 
as novas estratégias e alcançaram resultados positivos em período de tempo, após o 
passo inicial,  relativamente curto.  

Ao examinar o desempenho das empresas bem sucedidas na implementação do 

BSC, Kaplan & Norton (2000) afirmam, segundo Figueiredo (2002, p. 50) que constataram o 

surgimento de um novo modelo organizacional que denominaram de “Organização Orientada 

para Estratégia” e que, neste novo modelo,  

Os executivos das organizações aplicavam o BSC, para alinhar as unidades de 
negócios, as unidades de serviço, compartilhado as equipes e os indivíduos em torno 
de metas organizacionais gerais. Isto resultava na concentração dos processos 
gerenciais críticos em torno da estratégia da organização que passava a ser o novo 
foco do sistema.  



Nesta nova abordagem, foram identificados cinco princípios comuns que 

passaram a ser denominados princípios da organização focalizada na estratégia 

(FIGUEIREDO 2002, p. 50) conforme mostrado na figura 5.  

 

Figura 5 – Princípios da organização focalizada na estratégia KAPLAN e NORTON (2000). 

Da perfeita assimilação destes princípios e sua correta aplicação depende o 

sucesso na implementação do novo modelo de Kaplan & Norton (2000) conforme descrição 

que se segue (FIGUEIREDO 2002, p.50): 

- o primeiro princípio, traduzir a estratégia em termos operacionais, mostra como o scorecard 

pode fornecer a receita para criação de valor de longo prazo diferenciado para os clientes e 

segmentos de mercado desejados. Esta receita corresponde à estratégia da organização que 

pode ser implementada, utilizando, simplesmente, os seus próprios recursos e capacidade 

interna. As experiências vividas pelos criadores do BSC deram origem a um novo referencial 

geral para descrição e implementação de estratégias julgadas tão úteis quanto os referenciais 

usados pelos gerentes financeiros. Este novo referencial é denominado de mapa estratégico. 

- o segundo princípio, alinhar a organização à estratégia, mostra como quebrar as barreiras 

funcionais das estruturas tradicionais das organizações, os chamados silos funcionais. Isto é 

feito por meio do compartilhamento e conexões criadas entre as unidades de negócios e de 

serviços resultando em sinergia que é a meta mais abrangente do projeto organizacional; 



- o terceiro princípio, transformar a estratégia em tarefa de todos, mostra como as 

organizações focalizadas na estratégia exigem e induzem todos os seus empregados a 

compreender a estratégia e desempenhar as suas tarefas do dia a dia direcionadas para o êxito 

da mesma; 

- o quarto princípio, converter a estratégia em processo contínuo, mostra como converter a 

estratégia de evento anual, isolado, em processo contínuo. Verificou-se que as empresas bem 

sucedidas na adoção do scorecard adotaram um processo de gerenciamento estratégico, 

denominado de loop duplo, que integra o gerenciamento estratégico com o gerenciamento 

tático (orçamentos financeiros e avaliações mensais). A implementação deste processo faz-se 

a partir de três importantes temas: a conexão da estratégia ao processo orçamentário, a 

realização de reuniões gerenciais simples para avaliação da estratégia com o suporte de 

sistemas de feedback e por último o surgimento do processo de aprendizado e adaptação da 

estratégia; 

- finalmente, o quinto princípio, mobilizar a mudança por meio da liderança executiva, mostra 

que a condição mais importante para o sucesso é o senso de propriedade e o envolvimento 

ativo da equipe executiva.  O projeto de implantação do Balanced Scorecard não é um 

simples processo de mensuração, mas representa um programa de mudança que se inicia pela 

mobilização para desencadeá-lo, seguindo-se o processo de governança, baseada no trabalho 

em equipe que se desenvolve inicialmente em fase de transição não-estruturada, requerendo 

líderes vibrantes situados no topo da organização, que sejam capazes de impulsionar e 

executar o programa de mudança. 

Para Figueiredo (2002, p. 52) verifica-se uma evolução no BSC durante a sua 

aplicação nos últimos anos, sintetizada nos cinco princípios identificados nas organizações 

que alcançaram êxito na sua aplicação.  

Deduz-se assim, que o caminho do sucesso na implementação do BSC fica mais 

bem delineado, aumentando a sua aplicabilidade nos diversos tipos de organizações, tanto 

privadas como públicas, facilitando a sua execução, como ficou demonstrado em Kaplan & 

Norton (2000). 

 



CAPÍTULO 3 INSTRUMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE INDICADORES E 
DEFINIÇÃO DE AMBIENTE ESTRATÉGICO 

 
O método proposto visa à identificação de indicadores de desempenho a partir dos 

fatores críticos de sucesso (FCS) seguindo a lógica do BSC (Balanced Scorecard), e de duas 

premissas básicas (FIGUEIREDO, 2002, p. 87-88):  

- o processo de identificação de indicadores deve ser inserido na visão sistêmica do 

desempenho estratégico, segundo o modelo de gestão estratégica do BSC, que integra o 

gerenciamento tático com o gerenciamento estratégico; 

- a identificação dos indicadores de desempenho deriva dos objetivos estratégicos da 

instituição; logo, as mudanças de cenário devem induzir, conforme o caso, prontas e contínuas 

alterações naqueles afetados ou criação de novos, gerando atualizações constantes da estrutura 

de indicadores por meio de um processo de loop duplo. 

O modelo é constituído de quatro fases e respectivas etapas e serão descritas 

detalhadamente no desenvolvimento do presente trabalho. 

 

3.1 FASE 1 – Conhecer e Interpretar a Missão, a Visão e a Estratégia da Instituição 

.  

Busca-se identificar a instituição tão fielmente quanto possível, por meio da coleta 

e análise de informações disponíveis, de observação participativa, da aplicação de 

questionários e entrevistas, destacando-se a interpretação da missão e das estratégias de gestão 

das atividades específicas da interface ensino, pesquisa e extensão, com a finalidade de 

fortalecer e promover a interdisciplinaridade na praxe pedagógica da educação superior. 

Em virtude de a instituição ter definidas a missão, a visão e as estratégias, com os 

respectivos objetivos estratégicos bem delineados, conforme plano de desenvolvimento 

institucional haverá possibilidade de consenso quanto a sua perfeita interpretação, o que não 

implica abrir mão de pesquisa investigativa. 

O modelo proposto é constituído de quatro fases e respectivas etapas, que serão 

descritas detalhadamente no desenvolvimento do presente trabalho, conforme esquema a 

seguir: 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 – Etapas para a 1ª Fase. Adaptado de FIGUEIREDO (2002). 

 

3.1 Etapa 1 – Descrever a Instituição Pesquisada 

 
A coleta de dados sobre a instituição pesquisada constitui-se de entrevistas semi-

estruturadas, da análise de documentos oficiais e demais meios disponíveis, observações 

participativas para que se possa conhecer bem a IES, destacando-se um breve histórico da 

instituição; o organograma da estrutura organizacional, especificação e identificação das 

principais atividades e público-alvo para uma melhor compreensão do seu papel institucional 

na evolução científica e tecnológica do processo produtivo e educacional, como  contribuição 

para o desenvolvimento sustentável do país, do nordeste e da região em que está inserida. 

 

3.1 Etapa 2 – Conhecer a Missão, a Visão e as Estratégias da IES. 

 
Para se conhecer a missão, a visão e as estratégias da instituição, serão 

desenvolvidas as seguintes atividades: 



- conhecimento das declarações de missão e visão, bem como as estratégias da instituição 

escritas em documentos oficiais, tais como plano de desenvolvimento institucional (PDI), 

estatuto, projeto pedagógico institucional (PPI) entre outros; 

- entrevistas com diretores, gerentes, gestores de políticas públicas etc. 

O conhecimento da missão institucional, da visão de futuro e das estratégias será 

útil como instrumento estratégico para a definição de indicadores. 

 

3.1 Etapa 3 – Interpretar a Missão e as Estratégias das IES. 

 
Procura-se nos vários segmentos da instituição, saber o ponto de vista de cada 

colaborador acerca da compreensão da missão, da visão e da estratégia da instituição, por 

meio de entrevistas semi-estruturadas com gestores, professores, técnicos etc. e análise de 

banco de dados para se estabelecer um entendimento para sua correta interpretação. 

Kaplan e Norton (2000) e Figueiredo (2002) consideram imperativo a correta 

interpretação da estratégia, pois é de fundamental importância para a aplicação do BSC, 

destacando-se que a estratégia da organização deve ser tarefa de todos. 

 

3.1 Etapa 4 – Definir Ambiente Estratégico e Perspectivas. 

 
As quatro perspectivas estabelecidas por Kaplan e Norton (1997) financeira, de 

clientes, de processos internos e de aprendizado e conhecimento, não serão utilizadas em 

virtude de não atender aos objetivos deste trabalho.  

Para a definição das perspectivas e do ambiente estratégico, inicialmente sugere-

se ouvir a equipe técnica, administrativa, da instituição pesquisada, para que seja elaborada 

uma relação das possíveis perspectivas a ser utilizadas no trabalho; portanto, cada uma deve 

possuir características específicas com finalidades e dimensões próprias e, necessariamente, 

pertencerem a macroprocessos que mantêm intrínseco relacionamento com os stalkrolderes, 

que são fundamentais no desempenho da missão da organização e no atendimento às suas 

aspirações como agente social. Estas perspectivas deverão ser aprovadas por diretores, 

gerentes e coordenadores de áreas da IES pública, na qual será aplicado o estudo de caso, para 

posterior identificação de grupos de indicadores em cada uma delas. 

A figura 7 evidencia as características do ambiente estratégico para cada 



perspectiva a ser definida. Constitui-se de indicadores de desempenho, critérios e 

instrumentos de coleta de dados que servirão de instrumento avaliativo. 

 

AMBIENTE ESTRATÉGICO E PERSPECTIVA 

1 – Indicador de desempenho: 

1.1 – Critérios:  

1.2 – Instrumentos de coleta de dados: 

 

 
Figura 7 - Ambiente Estratégico e Perspectiva. 

 

3.1 Etapa 5 – Agrupar os Objetivos Estratégicos por Perspectivas. 

 
Utilizando-se os objetivos definidos pela instituição, agrupá-los em um quadro 

específico, de forma a relacioná-los com as quatro perspectivas definidas na fase anterior com 

a finalidade de subsidiar a fase subseqüente, identificação e estruturação dos indicadores 

estratégicos. 

  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR PERSPECTIVA 

 
Perspectiva Objetivos Estratégicos 

Organizacional  

Pedagógica  

Responsabilidade Social   

Produção Científica  

Figura 8 – Objetivos Estratégicos por Perspectivas.  

 

3.2 FASE 2 – Identificação e Estruturação dos Indicadores. 

  

Procura-se identificar os indicadores a partir dos fatores críticos de sucesso, 

relativos a cada perspectiva, procurando relacioná-los a macroprocessos conjunturais, 

obtendo-se uma estrutura que viabilize a avaliação destes indicadores a partir dos princípios 

do balanced scorecard. Esta fase, segundo Figueiredo (2002) é da máxima importância, pois 

se dedica a criar mecanismos para identificação básica dos indicadores de desempenho para 

que se possa atender ao objetivo geral do trabalho.  



Entende-se não haver necessidade de definição hierárquica em virtude do grau de 

importância dos fatores críticos de sucesso, como está definido no modelo original, em 

virtude de a seleção dos FCS ser limitada a um pequeno número, suficientes para se alcançar 

os resultados esperados, conforme fluxograma a seguir:  

 
Figura 9 – Etapas para a 2ª fase. Adaptado de FIGUEIREDO (2002). 

Tanto a identificação quanto a estruturação dos indicadores devem ser a partir dos 

seus fatores críticos de sucesso (FCS), interrelacionados a macroprocessos estruturais e o seu 

desenvolvimento se processa em quatro sub-etapas, conforme descrito a seguir. 

3.2 Etapa 1 – Identificação dos Fatores Críticos de Sucesso para cada Perspectiva 

 
A identificação dos fatores críticos de sucesso, segundo Hermanson (1999) e 

Figueiredo (2002) deve ser após a descrição da estratégia e representa tudo àquilo que deve 

ser feito para efetivar a missão estratégica. Após a descrição da estratégia, a instituição deve 

decidir quais são os seus fatores críticos para o sucesso e colocá-los em ordem hierárquica. 

Conforme definido no preâmbulo desta fase, não haverá, no presente estudo, processo de 

hierarquização dos fatores críticos de sucesso. 



A partir da definição dos objetivos estratégicos busca-se identificar os fatores 

críticos de sucesso (FCS). Isto será feito com a participação dos principais agentes envolvidos 

na investigação proposta. A seguir, fluxograma para a seleção dos fatores críticos de sucesso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Etapas para a seleção dos fatores críticos de sucesso. Adaptado de FIGUEIREDO (2002). 

3.2.1 Subetapa 1 – Elaboração de Listagem dos Possíveis Fatores Críticos de Sucesso. 

A partir de reuniões com gestores, coordenadores e técnicos da instituição, 

elaborar listagem utilizando-se de um quadro, com todos os possíveis fatores críticos de 

sucesso por perspectiva, conforme figura 14. Vale ressaltar que outros critérios poderão ser 

incorporados pela empresa quando julgados pertinentes (FIGUEIREDO, 2002, p. 94). 

LISTAGEM DOS POSSÍVEIS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

Perspectivas Fatores Críticos de Sucesso (FCS) 

Organizacional  

Pedagógica  

Responsabilidade Social   

Produção Científica  

  

 
Figura 11 – Listagem dos Possíveis Fatores Críticos de Sucesso.  



3.2.1 Subetapa 2 – Seleção dos Fatores Críticos de Sucesso a partir dos Objetivos 

Estratégicos. 

 
O critério para a seleção dos fatores críticos de sucesso, para cada perspectiva, 

deve ser a partir dos objetivos estratégicos, definidos na fase anterior e servirá de base em 

todo o desenvolvimento da pesquisa. 

Segundo Figueiredo (2002, p. 73) Kaplan e Norton desenvolveram os fatores 

críticos de sucesso dentro de temas estratégicos que são desdobrados nas quatro perspectivas 

do BSC dando origem ao chamado mapa estratégico. 

SELEÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

Objetivos Estratégicos Fatores Críticos de Sucesso (FCS) 

  

  

  

  

 
Figura 12 – Seleção dos Possíveis Fatores Críticos de Sucesso.  

 

3.2.1 Subetapa 3 – Aprovação dos Fatores Críticos de Sucesso. 

 
Submeter à aprovação dos fatores críticos do sucesso junto a gestores, 

coordenadores, técnicos, para se obter a confirmação dos fatores críticos de sucesso a ser 

utilizados no processo de identificação dos indicadores de desempenho. 

Os fatores críticos de sucesso aprovados devem compor um quadro com as 

perspectivas para se proceder à estruturação e identificação dos indicadores estratégicos.  

APROVAÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO  

Perspectivas Fatores Críticos de Sucesso (FCS) 

Organizacional  

Pedagógica  

Responsabilidade Social  

Produção Científica  

 
Figura 13 – Perspectivas e Fatores Críticos de Sucesso.  

 

 



3.2 Etapa 2 – Identificação dos Indicadores Estratégicos. 

 
Para Figueiredo (2002, p. 96) trata-se da etapa de maior importância para o 

modelo proposto, pois deve atender ao objetivo geral, definido, ou seja, a implementação do 

presente trabalho. A partir dos fatores críticos de sucesso, identificados na etapa anterior, são 

identificados os indicadores estratégicos da instituição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Subetapas para a seleção dos Indicadores Estratégicos. Adaptado de FIGUEIREDO (2002). 

Esta etapa se desenvolve em quatro subetapas, destacando-se que a subetapa 3 – 

hierarquização dos indicadores identificados e a subetapa 4 – verificação da exeqüibilidade 

dos indicadores selecionados, do modelo original, não serão efetivadas nesta pesquisa. 
 

3.2.1 Subetapa 1 – Elaboração da Listagem dos Indicadores Estratégicos. 

 
Listagem dos indicadores estratégicos segundo cada uma das perspectivas, 

interligados a macroprocessos estruturais, resultante de um conjunto de informações colhidas 

na instituição e em estudos teóricos. Devem ser organizados por perspectiva, seguindo-se os 

princípios do BSC. Sua estruturação é feita conforme apresentado na figura 18. 

 

 



 

LISTAGEM DOS INDICADORES DE ESTRATÉGICOS 

PERSPECTIVAS INDICADORES DE ESTRATÉGICOS 

Organizacional  

Pedagógica   

Responsabilidade Social  

Produção Científica  

 
 
Figura 15 - Listagem dos indicadores estratégicos.  

 

3.2.1 Sub-Etapa 2 – Identificação Prévia dos Indicadores Estratégicos. 

  

Figueiredo (2002) sugere a identificação prévia dos indicadores estratégicos a 

partir dos fatores críticos de sucesso identificados, conforme descrição que se segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Método para identificação prévia de indicadores. Adaptado de FGUEIREDO (2002).  



Após o desenvolvimento do método para identificação prévia de indicadores, 

fazer a seleção dos indicadores estratégicos e relacioná-los a seus respectivos fatores críticos 

de sucesso com o objetivo de estabelecer a sua compreensão e facilitar o seu gerenciamento. 

 

RELAÇÃO DOS PROVÁVEIS INDICADORES ESTRATÉGICOS 

Fatores Críticos de Sucesso (FCS) Indicadores Estratégicos 

  

  

  

 
Figura 17 – Relação dos prováveis indicadores estratégicos.  

 

 

3.2.1 Subetapa 4 - Obtenção da Relação dos Indicadores Estratégicos por Perspectiva. 

 
Depois de feita a seleção dos prováveis indicadores estratégicos por 

coordenadores, representantes de colegiados e de setores relacionados à extensão são 

escolhidos os indicadores estratégicos para cada perspectiva e acordo com a relação elaborada 

na etapa anterior. Em seguida, procura-se estabelecer a compreensão semântica dos fatores 

críticos de sucesso, mediante consulta aos setores competentes, por meio de reuniões 

colegiadas, entrevistas semiestruturadas, decidem-se as formas de se medir os resultados das 

atividades para melhor gerenciá-las. Estes procedimentos possibilitarão selecionar os 

indicadores estratégicos a serem avaliados, preferencialmente, por perspectivas. 

 
SELEÇÃO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PERSPECTIVAS 

Perspectivas Indicadores Estratégicos  

Organizacional  

Pedagógica   

Responsabilidade Social  

Produção Científica  

 
Figura 18 – Seleção dos indicadores estratégicos por perspectivas.  

 

3.2 Etapa 3 – Identificar as relações de causa e efeito entre os indicadores. 

Apesar da compreensão da importância do levantamento de hipóteses das relações 

causais entre todos os indicadores identificados na fase anterior, bem como da significativa 



relevância do monitoramento da consistência lógica desses indicadores, esta etapa não será 

realizada neste primeiro momento da pesquisa, pois exige longo período de observação. 

Espera-se que seja aplicada em estudos posteriores. 

3.2 Etapa 4 – Obter a Estrutura de Indicadores Estratégicos. 

 
Definidos os indicadores na fase anterior, sem a necessidade de estabelecer as 

supostas relações causais entre eles, por se julgar prescindível nesta fase de investigação, 

pode-se construir a estrutura de indicadores que resultantes do processo desenvolvido na fase 

de identificação e agrupá-los por perspectiva conforme quadro a seguir: 

ESTRUTURA DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS  

Perspectivas Indicadores Estratégicos  

Organizacional  

Pedagógica   

Responsabilidade Social  

Produção Científica  

 
Figura 19– Estrutura dos Indicadores Estratégicos.  

 



3.3 FASE 3 – Implementar a Estrutura de Indicadores Identificados. 

 
Na fase de implementação da estrutura dos indicadores estratégicos, procura-se 

estabelecer um mecanismo para avaliá-los continuamente, por meio dos indicadores 

identificados na fase anterior. Quando constatado afastamento das metas pelos indicadores a 

elas associados (pontos críticos de melhoria), deve-se fazer um plano de ação para melhorar o 

desempenho destes indicadores com problemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Etapas para a 3ª Fase. Adaptado de Figueiredo (2002). 

Segundo Figueiredo (2002) para melhorar o desempenho nos pontos críticos, 

deve-se fazer um plano de ação e monitorar os resultados de sua aplicação; no entanto, se as 

metas desejadas não forem alcançadas, os indicadores devem ser revistos, o que pode 

significar inadequação destes aos objetivos estratégicos formulados pela instituição. Sugere-se 

monitoramento semestral para as atividades de extensão universitária. 

 



 

Matriz de Monitoramento por Perspectiva 

Perspectiva: 

Indicadores Estratégicos Resultados Obtidos 

  

  

Responsável: 

Setor: 

 
Figura 21 – Matriz de monitoramento por perspectiva.  

 
A avaliação por perspectiva tornará, conseqüentemente, o monitoramente mais 

eficiente e eficaz, uma vez que as fontes de informação são distintas: planejamento e gestão, 

assessoria pedagógica, relação universidade/sociedade, produção científica setorial. 

3.3 Etapa 1 – Formular Meta para cada Indicador Identificado. 

 
Segundo Figueiredo (2002) o processo de formulação de metas, visto sob a óptica 

do BSC, deve quantificar em longo prazo, os resultados desejados, bem como criar 

mecanismos para suprir os recursos necessários à consecução dos resultados e estabelecer 

referenciais (processos de projeção e previsão, histórico da instituição, etc.) de curto prazo 

para as medidas referentes ao desempenho em todas as perspectivas analisadas. 

Para Figueiredo (2002, p. 107) as metas estratégicas de resultados podem ser 

estabelecidas para períodos anuais, semestrais ou mensais. Esta periodicidade fica 

condicionada aos seguintes fatores: 

- para os vetores de desempenho, as metas devem ter periodicidade menor, considerando a       

necessidade de monitoramento constante e imediata correção dos desvios constatados. Neste 

caso, a utilização de gráficos de controle é bem indicada por permitir a visualização precoce 

dos desvios; 

- para os indicadores de resultados, as metas podem ter periodicidade maior (semestral ou 

anual). 

No quadro a seguir, devem constar os fatores críticos de sucesso, os indicadores e 

metas estabelecidas pela instituição para cada perspectiva. 

 



AMBIENTE ESTRATÉGICO E PERSPECTIVAS 

Fatores Críticos de Sucesso 

 

 

Indicadores Estratégicos 

 

Metas 

 

 

Figura 22 – Metas a partir dos indicadores identificados.  

3.3 Etapa 2 – Avaliar o Desempenho das Atividades de Extensão Universitária da 

Instituição após a Implementação dos Indicadores. 

 
Segundo Figueiredo (2002) a análise do desempenho consiste em monitorar os 

indicadores, o que implica identificar um responsável por cada grupo de indicadores, que deve 

providenciar a coleta sistemática dos dados para análise/avaliação, mediante da construção de 

uma matriz de responsabilidade, conforme figura 26.  

Para assegurar o funcionamento eficiente do sistema de análise de desempenho, 

com eficiência e eficácia, a utilização da tecnologia da informação, é não somente desejável, 

mas também crítica e indispensável. No tocante ao modelo de matriz de responsabilidade, este 

deve incluir: 

- os indicadores estratégicos identificados;  

- os resultados obtidos; 

- as metas relativas a cada indicador; 

- o responsável por cada grupo de indicadores (perspectiva); 

- os setores da organização envolvidos na coleta e processamento dos dados referentes a cada 

grupo de indicadores (perspectiva); 

- os indicadores com desempenho insuficiente. 

  Na figura a seguir, apresenta-se como proposta de acompanhamento dos 

resultados obtidos na avaliação de desempenho das atividades de extensão universitária, 

sugerindo-se monitoramento de indicadores por perspectiva do balanced scorecard. 

  



Matriz de Responsabilidade e Indicadores por Perspectiva /ensino 

Perspectiva: 

Indicadores Estratégicos Resultados Obtidos Metas 

   

Indicadores com Desempenho Insuficiente  

Responsável: 

Setor: 

Figura 23 – Matriz de responsabilidade por perspectiva.  

 

3.3 Etapa 3 – Pontos Críticos de Melhoria com Base nos Resultados Apresentados. 

 
Determinar os Pontos Críticos de Melhoria com Base nos Resultados 

Apresentados pelos Indicadores na Fase Anterior. O processo de identificação desses pontos 

críticos de melhoria deve resultar de uma análise do indicador focalizado, que considere 

segundo (FIGUEIREDO, 2002, p. 110): 

- a perspectiva do BSC onde ele se enquadra; 

- a possível inconsistência do indicador; 

- se o indicador reflete uma medida, realmente, estratégica; 

- o estudo do processo crítico a ele associado. 

 

3.3 Etapa 4 – Plano de Ação para Examinar Indicadores com Problemas. 

 
Fazer Plano de Ação Visando Melhorar o Desempenho nos Indicadores com 

Problemas. Considerando-se a relação dos indicadores com desempenho insatisfatório com as 

metas, propor plano de ação para eliminar as causas do mau desempenho. 

A operacionalização dessa etapa deve ser feita por meio da conhecida ferramenta 

gerencial 5W – 1H, Quadro 5, que, embora muito simples é capaz de resolver problemas 

complexos nas organizações (Figueiredo, 2002, p. 110-111) utilizando-se ainda, dos 

resultados obtidos na matriz de monitoramento  e matriz de responsabilidade apresentadas na 

etapa 2. 

 

 



 

Quadro 5W – 1H 

Indicadores Estratégicos 

Nome do indicador: Responsável: Setores envolvidos: 

WHAT? 
O QUÊ? 

WHO? 
QUEM?

WHEN? 

QUANDO:

(prazo) 

WHERE?

ONDE? 

(local) 

WHY? 

POR QUÊ? 

HOW? 

COMO? 

      
 
Figura 24 – Quadro 5W – 1H com plano de ação para melhorar desempenho em indicadores estratégicos 

(FIGUEIREDO, 2002, p. 111). 

 

3.3 Etapa 5 – Implementação das Melhorias nos Pontos Críticos dos Indicadores. 

 
Nesta fase, o responsável pelo grupo de indicadores com problemas, deverá com o 

auxílio dos demais setores envolvidos e recursos disponibilizados pela alta administração, 

executar o plano de ação desenvolvido na etapa anterior. 

Para Figueiredo (2002, p. 110:111) dependendo dos resultados obtidos com a 

execução do plano de ação, dois caminhos podem ser seguidos conforme os critérios abaixo: 

- se as metas forem atingidas após a implementação do plano, isto significa que as correções 

implementadas surtiram o efeito desejado. Entretanto, o êxito desta ação não significa que as 

melhorias devem cessar, ou seja, em se tratando de gestão estratégica, o feedback tanto de 

natureza tática quanto estratégica deve permanecer atuante para garantir o processo contínuo 

de atualização da gestão, em face das alterações rápidas e, muitas vezes radicais, nos cenários 

globalizados; 

- se algumas metas não forem atingidas, mesmo com a execução do plano de ação, isto pode 

significar falha na identificação dos indicadores, principalmente a falta de alinhamento com a 

estratégia adotada pela organização. Neste caso, o indicador focalizado deve ser revisto em 

função dos fatores críticos do sucesso, identificados inicialmente. Deve-se acrescentar que 

falhas na formulação da estratégia original também podem ser responsáveis por dificuldades 

em atingir metas vitais desejadas pela organização. 

 



3.4 FASE 4 - Revisão Tática e Estratégica. 

 
Deve-se fazer, periodicamente, uma revisão estratégica e tática das metas da 

instituição para a extensão universitária, por meio de mecanismos de feedback. Este estágio 

destina-se ainda ao aperfeiçoamento dos indicadores identificados em cada ambiente 

estratégico. 

 

 

 

 

 Figura 25 – Etapas para a 4ª Fase. Adaptado de FIGUEIREDO (2002). 



CAPÍTULO 4 O ESTUDO DE CASO: APLICAÇÃO DO MÉTODO EM UMA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICA. 

 
Neste capítulo, será apresentada a aplicação do método para identificação de 

indicadores de desempenho e definição de ambiente estratégico para avaliação da prática de 

extensão universitária em uma Instituição de Ensino Superior Pública, situada em Fortaleza – 

CE, cujo modelo institucional se define como de excelência em educação profissional e 

tecnológica. 

De antemão, deve-se esclarecer que este trabalho não tenciona implantar o modelo 

Balanced Scorecard – BSC na instituição em estudo, e que se restringirá a identificação de 

indicadores de desempenho e definição de ambiente estratégico para avaliação das atividades 

de extensão universitária na IES pública, a partir dos princípios do BSC, utilizados no método 

idealizado por Figueiredo (2002). 

Por se tratar de pesquisa descritiva, exploratória (estudo de caso) sobre a gestão 

estratégica das atividades de extensão universitária, e não da gestão estratégica da instituição 

em todos os níveis de ação, algumas fases, etapas e subetapas do modelo original, não 

poderão ser aplicados. Espera-se com isso, ampliar a visibilidade na identificação e análise 

avaliativa dos dados referentes aos indicadores de desempenho da extensão universitária em 

cada perspectiva. 

 

4.1 FASE 1 - Conhecer e Interpretar a Missão e a Estratégia da Instituição. 

 
Mediante a análise de conteúdo de documentos oficiais, de entrevistas semi-

estruturadas com dirigentes e gestores de políticas públicas, de observação participativa em 

reuniões colegiadas e setoriais, foi possível conhecer a missão, a visão e as estratégias do 

Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará, conforme veremos a seguir. 

4.1 Etapa 1 – Breve Histórico da Instituição Pesquisada. 

 
Ao alvorecer do centenário de fundação das instituições federais de educação 

profissional, considerando-se o histórico ato do então Presidente da República Nilo Peçanha, 

ao instituir, mediante decreto, as Escolas de Aprendizes Artífices, em setembro de 1909, em 

todo o território nacional, surge no horizonte dessa evolução uma nova identidade 

institucional para os Centros Federais de Educação Tecnológica, que, a partir de março 2009, 



passam a exercer as mesmas funções das universidades, com a nova denominação de Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, por notoriedade e mérito de sua missão 

educacional. 

O Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará (CEFETCE) é uma 

tradicional Instituição Tecnológica que tem como marco referencial de sua história a evolução 

contínua com crescentes indicadores de desempenho – quantitativos e qualitativos. A sua 

trajetória evolutiva, conforme Plano de Desenvolvimento Institucional com vigência para 

2005/2009 corresponde ao processo histórico de desenvolvimento industrial e tecnológico da 

região Nordeste, destacando-se, também, no cenário nacional e internacional. 

Sua história institucional inicia-se no despertar do século XX, quando o então 

Presidente Nillo Peçanha, mediante o Decreto n° 7.566, de 23 de setembro de 1909, cria as 

Escolas de Aprendizes Artífices, com a inspiração orientada pelas escolas vocacionais 

francesas, destinadas a atender à formação profissional para os pobres e desvalidos da sorte. 

Com o ambiente gerado pela Segunda Guerra Mundial, em curto espaço de tempo, 

as Escolas de Aprendizes Artífices passam a ter novas denominações. Tendo como oferta as 

artes e ofícios, a Escola de Aprendizes Artífices de Fortaleza (1909) passa a denominar-se 

Liceu Industrial de Fortaleza (1941), e no ano seguinte, Escola Industrial de Fortaleza (1942) 

quando incorpora nova institucionalidade, ofertando formação profissional orientada para 

atender às profissões básicas do ambiente industrial e ao processo de modernização do país. 

O crescente processo de industrialização, mantido por meio da importação de 

tecnologias orientadas para a substituição de produtos importados, gerou a necessidade de 

formar mão-de-obra técnica para operar estes novos sistemas industriais e para atender às 

necessidades governamentais de investimento em infra-estrutura básica. Mediante a Lei 

Federal nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959 a Escola Industrial de Fortaleza passa a ter 

personalidade jurídica de Autarquia Federal, passando a gozar de autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira, didática e disciplinar, incorporando a missão de formar profissionais 

técnicos de nível médio. 

Uma nova institucionalidade surge com a mudança de denominação, em 1965, 

passando de Escola Industrial de Fortaleza para Escola Industrial Federal do Ceará. Em 1968, 

recebe então a denominação de Escola Técnica Federal do Ceará, demarcando o início de uma 

trajetória de consolidação de sua imagem como instituição de educação profissional, com 



elevada qualidade, passando a ofertar cursos técnicos de nível médio nas áreas de edificações, 

estradas, eletrotécnica, mecânica, química industrial, telecomunicações e turismo. 

Com o avanço do processo de industrialização e das inovações tecnológicas, 

orientados para a exportação, torna-se imperativo a evolução da rede de Escolas Técnicas 

Federais, passando no final dos anos 70, para um novo modelo institucional, surgindo então 

os Centros Federais de Educação Tecnológica do Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

A Escola Técnica Federal do Ceará e as demais Escolas Técnicas da Rede 

Federal, mediante a publicação da Lei Federal n° 8.948, de 08 de dezembro de 1994, tem 

assegurado o direito de transformar-se em Centro Federal de Educação Tecnológica, com 

possibilidades de atuação no ensino, na pesquisa e na extensão tecnológica.  

O processo de transformação em Centro Federal de Educação Tecnológica do 

Ceará (CEFETCE) foi efetivado por decreto em 22 de março de 1.999. O ensino de graduação 

e pós-graduação tecnológica, bem como de extensão e pesquisa aplicada, foi reconhecido 

mediante o Decreto n° 5.225, de 14 de setembro de 2004, que, em seu artigo 4º. , inciso V, 

atribuiu-lhe a finalidade de ministrar ensino superior de graduação e de pós-graduação ´lato 

sensu’ e ´stricto sensu’, visando à formação de profissionais especialistas na área tecnológica. 

A evolução do CEFETCE, aliada ao novo contexto regional, apontam para um 

posicionamento estratégico, e para sua transformação em Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia. Este novo status institucional de IFET representa a visão de futuro do 

CEFETCE e se constitui o elemento motivador da comunidade para o comprometimento com 

a continuidade de seu crescimento institucional necessário para acompanhar o perfil atual e 

futuro do desenvolvimento do Ceará e da Região Nordeste. 

A estrutura organizacional do CEFETCE, bem como os demais Centros Federais 

de Educação Tecnológica, teve seu estatuto modificado por meio do Decreto nº 2855, de 02 

de dezembro de 1998, alterando, em conseqüência sua Organização e Direção, passando a 

apresentar uma estrutura básica, comum a todos os Centros Tecnológicos, conforme 

organograma em anexo. 

 

 



4.1 Etapa 2 – Missão e Visão de Futuro da Instituição. 

 
Ao analisar documentos oficiais, para se conhecer a missão estratégica do 

CEFETCE, verifica-se no plano de desenvolvimento institucional (PDI) 2005/2009, sua forma 

mais expressiva, conforme destacado a seguir: 

“Produzir, disseminar e aplicar o conhecimento tecnológico e acadêmico, para 

formação cidadã, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo para o 

progresso sócio-econômico local, regional e nacional, na perspectiva do desenvolvimento 

sustentável e da integração com as demandas da sociedade e o setor produtivo”.  

A sua visão de futuro expressa a busca de sua identidade institucional: “Ser 

referência como Centro em Educação Profissional e Tecnológica”.  

Constata-se que os objetivos estratégicos para o ensino, a pesquisa e a extensão 

universitária que integram o plano de desenvolvimento institucional (PDI) 2005-2009 podem 

ser considerados como a expressão da estratégia seguida pela instituição, conforme destacado 

a seguir:  

a) Objetivos Estratégicos do Ensino. 

- Consolidar os cursos técnicos, tecnológicos e licenciaturas, para posterior expansão; 

- Criar um centro multimídia de informações; 

- Reestruturar as gerências do ensino, melhorando as condições de trabalho dos docentes; 

- Estabelecer políticas de ofertas de cursos articulada com as demandas da sociedade e do 

mundo do trabalho; 

- Fortalecer a interiorização do ensino, melhorando as atuais UnEDs; 

- Melhorar a infra-estrutura do parque gráfico e de multimeios; 

- Implementar políticas de Ensino à Distância (EAD) que permitam sua utilização como 

ferramenta para atender as demandas da sociedade. 

b) Objetivos Estratégicos da Extensão. 

- Dinamizar as relações com o setor empresarial, visando à expansão das atividades de 

extensão e estimulando e ampliando a inclusão dos egressos; 

- Ampliar os Projetos Sociais fortalecendo a formação cidadã e a inclusão social; 

- Criar um Núcleo de Inclusão Social, para estimular, analisar e promover as diretrizes dos 

projetos sociais, objetivando a melhoria da qualidade de vida da comunidade; 



- Fortalecer a formação empreendedora e consolidar a incubadora de empresas; 

- Promover campanhas educativas relacionadas aos principais problemas epidemiológicos e 

sociais, com o apoio de organismos internos e/ou externos. 

c) Objetivos Estratégicos da Pesquisa.  

- Ampliar os indicadores de qualidade do corpo docente, mediante ações de recrutamento de 

doutores; 

- Consolidar as atividades de pesquisa e iniciação científica nas áreas de atuação do 

CEFETCE; 

- Desenvolver ações de estímulo à inovação tecnológica; 

- Consolidar e expandir os Programas de Pós-graduação, ofertados pelo CEFETCE. 

 

4.1 Etapa 3 – Interpretar a Missão, a Visão e a Estratégia da Instituição. 

 
Segundo a comissão própria de avaliação (CPA) do Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Ceará, a missão institucional foi sistematizada pela primeira vez, na 

elaboração do planejamento estratégico de 1994 e redefinida por professores, dirigentes e 

técnico-administrativos no encontro pedagógico de 2005. 

Ainda, segundo esta comissão os técnicos-administrativos e a alta administração 

da instituição são os que apresentam maior conhecimento acerca da missão, da visão de futuro 

e das estratégias de planejamento e gestão. Isto se justifica por serem co-autores do 

planejamento estratégico institucional. 

  

4.1 Etapa 4 – Ambiente Estratégico e Perspectivas. 

 
Pela análise dos objetivos estratégicos identificados na fase anterior, ficou 

evidenciado que a perspectiva organizacional (que estabelece as políticas institucionais de 

gestão da extensão), a perspectiva pedagógica (que promove a integração da extensão com o 

ensino e a pesquisa), a perspectiva de responsabilidade social (que evidencia a articulação da 

universidade com a sociedade, e finalmente, a perspectiva de produção acadêmica (que 

identifica os produtos resultantes das ações e atividades extensionistas) são suficientes para 

abranger toda a estratégia formulada pela instituição, no que diz respeito às atividades de 

extensão universitária.  



Este critério e/ou perspectivas, de modo geral, são característicos de instituições 

de ensino superior e dizem respeito ao ambiente estratégico planejamento, quer a IES tenha 

quer não, na sua concepção curricular, a finalidade de interlocução entre o ensino, a pesquisa 

e a extensão; por conseguinte após ouvir a alta administração e setores específicos que 

definem as políticas institucionais para a extensão universitária, fica definido como cenário 

político, pedagógico, social e de produção acadêmica, o ambiente estratégico de planejamento 

para a consecução deste trabalho que será focado na auto-avaliação institucional, para efeito 

de mensuração de desempenho das atividades de extensão universitária na IES em estudo.  

Ambiente Estratégico de Planejamento e Perspectiva Organizacional. 

 

O ambiente estratégico de planejamento - autoavaliação institucional, no que diz 

respeito à perspectiva organizacional compreende a agregação de todas as condições, eventos 

e influências que envolvem e integram este ambiente, dentro de um determinado contexto, 

neste caso específico, a abrangência das políticas institucionais  de planejamento e gestão 

estratégica das ações de extensão universitária. 

A perspectiva organizacional refere-se às políticas institucionais para a 

estruturação e efetivação das atividades de extensão, com seus critérios e indicadores de 

desempenho, estes com variáveis qualitativas (valores, crenças, atitudes e comportamento) e 

quantitativas (abrangem dados e tendências observáveis). As variáveis representam 

quantidades ou condições medidas e controladas que traduzem uma propriedade ou 

característica observável de um sistema (FRANÇA, 1999, p. 90 apud RODRIGUES, 2003, p. 

77).  

Na perspectiva organizacional, os indicadores identificados traduzem a 

formalização da extensão na estrutura organizacional da instituição, isto é, verifica-se se 

foram criadas normas e resoluções que regulamentam os projetos, as ações e atividades da 

extensão universitária. 

Considerando-se o caráter interdisciplinar das atividades de extensão, evidencia-se 

que os indicadores de desempenho da perspectiva organizacional, conforme Rodrigues (2003) 

buscam verificar a existência de mecanismos para favorecimento da integração dos 

conhecimentos e atividades de ensino, pesquisa e extensão, além da criação de dispositivos 

que favoreçam o planejamento de ações inter e transdisciplinares.  



Na perspectiva organizacional os indicadores permitem identificar variáveis sobre 

a classificação e criação de banco de dados das atividades de extensão, sua integração ao 

planejamento institucional como premissa operacional de modo a facilitar a interface com o 

ensino, a pesquisa e com projetos sociais. Estes indicadores verificam a relação teoria/prática 

das políticas institucionais para a extensão, isto é, se ela se efetiva na prática pedagógica, no 

cotidiano acadêmico, e não apenas como mais um elemento do plano de desenvolvimento 

institucional ou do projeto político pedagógico.  

Na análise dos dados referentes aos indicadores da perspectiva organizacional, 

estabelece-se uma correlação entre a análise de documentos pertinentes e a análise das normas 

institucionais, do banco de dados da autoavaliação, referentes à extensão, levando-se em 

consideração as políticas de planejamento e gestão estratégica para a tomada de decisão que 

torna efetiva a operacionalização das atividades extensionistas; sua sistemática de avaliação; a 

adequação dos objetivos estratégicos na interface ensino, pesquisa, extensão. Por fim, se as 

atividades de extensão estão sendo divulgadas adequadamente. Entrevistas com gestores, 

coordenadores de projetos e demais agentes do universo da extensão, complementam as 

informações que darão suporte aos objetivos desta etapa, ou seja, analisar a correlação entre 

teoria (discurso) e prática (ação), crenças e contradições. Busca-se apreender também se as 

dificuldades encontradas se situam na estrutura institucional, no apoio financeiro ou na 

relação e comunicação entre os setores que operacionalizam as ações e as atividades de 

extensão (RODRIGUES, 2003 p. 79).  

A Figura 29 apresenta o ambiente estratégico de planejamento - autoavaliação 

institucional da perspectiva organizacional que será composto de indicadores de desempenho, 

critério descritivo e instrumentos de coleta de dados para mensuração de desempenho dos 

programas e projetos de extensão universitária e da prestação de serviços à comunidade. 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL 

(política & gestão estratégica) 

1 – Indicador de desempenho:  

1.1 – Critério:  

1.2 – Instrumentos de coleta de dados:  

Figura 26 – Ambiente Estratégico na Perspectiva Organizacional. 

 

 



Ambiente Estratégico de Planejamento e Perspectiva Pedagógica. 

 

O ambiente estratégico de planejamento - autoavaliação institucional, referente à 

perspectiva pedagógica, define-se como a agregação de todas as condições, eventos e 

influências circunscritos a este ambiente, sendo sua finalidade acadêmica promover as 

atividades indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão. 

A perspectiva pedagógica evidencia a forma de como se desenvolve a extensão na 

vida acadêmica associada a indicadores que segundo Rodrigues (2003) refletem a interface, 

ensino e pesquisa, nas atividades de extensão, caracterizando-as como uma via de mão dupla, 

“a relação entre extensão e ensino, influindo no processo pedagógico e a relação entre 

extensão e pesquisa influindo na produção investigativa”.  

Os indicadores identificados na perspectiva pedagógica da autoavaliação 

institucional tem o desempenho focado na estrutura administrativa da extensão e na 

integração: extensão, ensino e pesquisa. Estes indicadores fazem referência à forma de 

participação dos alunos nos projetos de extensão e ao impacto da extensão na sua formação 

profissional, ética e de cidadania; referem-se à adequação do funcionamento das bolsas de 

estudo, e ainda, indica o número de professores envolvidos com atividades de extensão e 

pesquisa.  

Questionários, relatórios, documentos normativos (aprovação, acompanhamento e 

avaliação de projetos) e entrevista são instrumentos utilizados para a análise dos indicadores 

de desempenho da extensão universitária na perspectiva pedagógica. 

A Figura 30 apresenta o ambiente estratégico de planejamento - autoavaliação 

institucional da perspectiva pedagógica, que será estruturado com indicadores de 

desempenho, critérios de descrição e instrumentos de coleta de dados para mensuração de 

desempenho das ações de extensão universitária.  

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA PERSPECTIVA PEDAGÓGICA 

(articulação: extensão/ensino/pesquisa) 

1 – Indicador de desempenho:  

1.1– Critério:  

1.2 – Instrumentos de coleta de dados: 

 

Figura 27 – Ambiente Estratégico na Perspectiva Pedagógica. 



Ambiente Estratégico de Planejamento e Perspectiva de Responsabilidade Social. 

 

O ambiente estratégico de planejamento - autoavaliação institucional, no tocante à 

perspectiva de responsabilidade social, deve agregar todas as condições, eventos e influências 

que envolvem e integram esse ambiente, notadamente por meio da relação efetiva entre a 

universidade e a sociedade. 

O critério social tem referencial histórico na relação universidade-sociedade, 

notadamente quanto ao seu compromisso social, considerando as demandas da comunidade 

(em âmbito regional, estadual e nacional) para a resolução dos seus problemas e em casos 

especiais como intercâmbio internacional. Para a perspectiva de responsabilidade social foram 

definidos indicadores de desempenho que evidenciam o nível de integração (espera-se, sem 

assistencialismo) entre a universidade e a comunidade.  

Os indicadores para a perspectiva de responsabilidade social dizem respeito à 

relevância social dos programas de extensão; contribuição para inclusão social do público-

alvo atendido por ações extensionistas e o número de projetos sociais e pessoas atendidas, 

bem como, se tem influência positiva na formação dos alunos. Estes dados são obtidos através 

da análise dos convênios, formulários de extensão, banco de dados da autoavaliação 

institucional, entrevistas e questionários com os coordenadores de projetos, programas, 

prestação de serviços.  

O nível de participação da clientela atendida em parceria nas atividades 

extensionistas deve ocorrer numa relação de troca (sem assistencialismo) privilegiando-a 

quanto ao pronto atendimento de suas necessidades, na busca da transformação de sua 

realidade.  

A forma para se verificar o impacto das atividades de extensão junto à 

comunidade dá-se mediante de variáveis qualitativas. Para tanto, são utilizados como 

instrumentos de coleta de dados os relatórios dos projetos de extensão, os questionários 

aplicados aos coordenadores de projetos e aos estagiários-bolsistas.   

A Figura 31 apresenta o ambiente estratégico de planejamento - autoavaliação 

institucional para a perspectiva de responsabilidade social, com indicativos de indicadores de 

desempenho, critérios descritivos e instrumentos de coleta de dados para mensuração de 

desempenho das atividades afins deste ambiente. 

 



AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA PERSPECTIVA DE 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

(relação universidade & sociedade) 

1 – Indicador de desempenho:  

1.1 – Critérios: 

1.2 – Instrumentos de coleta de dados:  

 
Figura 28 – Ambiente Estratégico na Perspectiva de Responsabilidade Social.  

Ambiente Estratégico Planejamento da Perspectiva de Produção Acadêmica. 

 
O ambiente estratégico de planejamento - autoavaliação institucional, referente à 

perspectiva de produção acadêmica deve compreender todas as condições, eventos e 

influências que envolvem e integram a produção científica e tecnológica no âmbito da 

interface ensino, pesquisa e extensão.  

A perspectiva de produção acadêmica refere-se aos produtos resultantes dos 

projetos e ações entre extensão/ensino, extensão/pesquisa e ensino/pesquisa/extensão. Estes 

indicadores implicam variáveis quantitativas e qualitativas que indicam o envolvimento de 

docentes na produção de um livro, artigo, cartilha, CDs (compact disks), até a participação de 

exposições e a comunicação, em eventos, das ações de extensão desenvolvidas na instituição, 

bem como, a participação de discentes em atividades de iniciação científica ou tecnológica em 

sua área de estudo.  

Publicações, relatórios de extensão, questionário e entrevista fornecem dados para 

a análise e avaliação dos indicadores de desempenho da produção científica e tecnológica.   

A Figura 32 apresenta o ambiente estratégico planejamento - auto-avaliação 

institucional para a perspectiva de produção acadêmica, seus indicadores de desempenho, 

critérios de descrição e instrumentos de coleta de dados para mensuração de desempenho da 

produção científica e tecnológica. 

AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA PERSPECTIVA DE PRODUÇÃO ACADÊMICA 

(Produção Científica & Tecnológica) 

1 – Indicador de resultado:  

1.1 – Critérios: 

1.2 – Instrumentos de coleta de dados: 

 

Figura 29 – Ambiente Estratégico na Perspectiva de Produção Acadêmica.  



4.1 Etapa 5 – Agrupar os Objetivos Estratégicos por Perspectiva. 

 
Nesta fase, por haver, no plano de desenvolvimento institucional, a definição dos 

objetivos estratégicos para as atividades de extensão universitária, para o ensino e para a 

pesquisa, como planejamento estratégico da instituição, os objetivos foram confirmados e 

agrupados dentro das quatro perspectivas e, quando necessário, com a inclusão de outros 

conforme QUADRO 1 a seguir: 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR PERSPECTIVA 
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• Dinamizar as relações com o setor empresarial, visando à expansão das 

atividades de extensão e ampliando a inclusão dos egressos. 

• Implantar sistemas de tecnologia da informação visando à melhoria da gestão 

dos processos. 
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• Fortalecer a formação empreendedora e consolidar a incubadora de empresas. 

• Ampliar os Projetos Sociais fortalecendo a formação cidadã e a inclusão social. 
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• Promover campanhas educativas, relacionadas aos principais problemas 

epidemiológicos e sociais, com o apoio de organismos internos e/ou externos. 

• Criação de um Núcleo de Inclusão Social, para estimular, analisar e 

promover as diretrizes dos projetos sociais, objetivando a melhoria da 

qualidade de vida da comunidade. 
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• Promover a edição de órgão de divulgação da produção científica e 

tecnológica da instituição. 

• Estimular a produção acadêmica por meio de revista, jornal, mídia eletrônica 

etc. 

 
Quadro 1 – Objetivos Estratégicos para a Extensão por perspectiva.  

 

 

 
 



4.2 FASE 2 - Identificação e Estruturação dos Indicadores. 

  

A partir de reuniões com gestores de políticas públicas da instituição, e 

especificamente com setores ligados às atividades de extensão universitária, obteve-se a 

listagem dos possíveis fatores críticos de sucesso, com base nas diretrizes do plano de 

desenvolvimento institucional da instituição pesquisada, conforme QUADRO 2. 

4.2 Etapa 1 - Identificação dos Possíveis Fatores Críticos de Sucesso. 

   

A identificação dos indicadores de desempenho, de acordo com o modelo 

proposto, dá-se a partir dos fatores críticos de sucesso, conforme listagem a seguir. 

LISTAGEM DOS POSSÍVEIS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

 
Possíveis Fatores Críticos de sucesso (FCS) 
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• Comissão permanente para definição de políticas e planejamento das 
atividades de extensão universitária. 

• Desenvolvimento de sistema de acompanhamento, avaliação e processo de 
aprovação de programas de extensão. 

• Sistema de informação das atividades de extensão por área de conhecimento. 
• Desenvolvimento de programas de inclusão social via 

ensino/extensão/pesquisa. 
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  • Criação de banco de dados das atividades de extensão. 

• Desenvolvimento de competências na área técnico-pedagógica. 
• Sistematização da avaliação das atividades de extensão. 
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• Ampliação das formas de parcerias interna e externa. 
• Estabelecimento de linhas de iniciação científica decorrentes dos projetos de 
extensão. 
• Criação de Núcleo de Inclusão Social. 
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• Desenvolvimento de habilidades na área técnico-científica. 
• Incentivo à produção acadêmica, por meio de órgãos de divulgação da 

produção científica e tecnológica, via extensão. 
• Criação de mecanismos de fomento para promover a produção científica e 

tecnológica. 

 
Quadro 2 – Listagem dos possíveis Fatores Críticos de Sucesso.  

 



4.2 Sub-Etapa 1 - Definição dos FCS a partir dos Objetivos Estratégicos. 

 
A seleção dos prováveis fatores críticos de sucesso, para cada perspectiva, foi 

criteriosamente feita a partir dos objetivos estratégicos do plano de desenvolvimento 

institucional (2005/2009) definidos na fase 1 e etapa 4. 

SELEÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO (FCS) 

Objetivos Estratégicos Fatores Críticos de sucesso 
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• Dinamizar as relações com o setor 

empresarial, visando à expansão das 

atividades de extensão e ampliando a 

inclusão dos egressos. 

• Implantar sistemas de tecnologia da 

informação visando à melhoria da 

gestão dos processos. 

• Desenvolvimento de habilidades na área 

técnico-cientifica. 

• Sistematização de informação das 

atividades de extensão por área de 

conhecimento. 
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• Fortalecer a formação 

empreendedora e consolidar a 

incubadora de empresas. 

•  Ampliar os Projetos Sociais 

fortalecendo a formação cidadã e a 

inclusão social. 

• Desenvolvimento de competências na 

área técnico-pedagógica. 

• Sistematização da avaliação das 

atividades de extensão. 
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• Promover campanhas educativas 

relacionadas aos principais problemas 

epidemiológicos e sociais, com o apoio 

de organismos internos e/ou externos. 

• Criar um Núcleo de Inclusão Social, 

para estimular, analisar e promover as 

diretrizes dos projetos sociais, 

objetivando a melhoria da qualidade de 

vida da comunidade. 

• Ampliação das formas de parcerias 

interna e externa. 

• Criar Núcleo de Inclusão Social. 
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divulgação da produção científica e 

tecnológica da instituição. 

• Estimular a produção acadêmica por 

meio de revista, jornal, mídia eletrônica 

etc. 

• Desenvolvimento de habilidades na área 

técnico-científica. 

• Divulgação e promoção da produção 

científica e tecnológica da extensão. 

Quadro 3 – Seleção dos Fatores Críticos de Sucesso. 



4.2 Sub-Etapa 2 – Aprovação dos Fatores Críticos de Sucesso. 

 
Após submeter à aprovação dos conselhos de cursos, diretores e gestores de 

políticas públicas da instituição obteve-se a confirmação dos fatores críticos de sucesso a ser 

utilizados no desenvolvimento deste trabalho. 

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO A PARTIR DOS OBJETIVOS 
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• Desenvolvimento de habilidades na área técnica e cientifica. 

• Sistematização de informação das atividades de extensão por área de 

conhecimento. 
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• Desenvolvimento de competências na área técnico-pedagógica. 

• Sistematização da avaliação das atividades de extensão. 
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• Ampliação das formas de parcerias interna e externa. 

• Criação de um Núcleo de Inclusão Social. 
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• Desenvolvimento de habilidades na área técnico-científica. 

• Divulgação e promoção da produção científica e tecnológica 

Quadro 4 – Fatores críticos de sucesso para a extensão universitária.  

No quadro acima, destacam-se os fatores críticos de sucesso, definidos e 

aprovados a partir dos objetivos estratégicos da instituição, para a extensão universitária. Na 

etapa seguinte, deve-se proceder à identificação e estruturação dos indicadores estratégicos.  

 

 

 



4.2 Etapa 2 – Identificação dos Indicadores Estratégicos. 

 
Conforme modelo proposto organizou-se uma lista dos possíveis indicadores 

genéricos segundo cada uma das perspectivas. Esta listagem inicial resultou de um conjunto 

de informações colhidas na instituição, em estudos realizados desde a elaboração do pré-

projeto, estudos teóricos, trabalhos publicados sobre extensão universitária, como por 

exemplo, Rodrigues (2003) etc. A listagem obtida é mostrada no Quadro 6, a seguir: 

 
        Quadro 5 – Prováveis Indicadores Estratégicos da Extensão Universitária.  

 

 

 

PROVÁVEIS INDICADORES ESTRATÉGICOS  
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• % de professores favoráveis à adequação da política, da concepção e da 

intervenção social da extensão no PDI 2005/2009. 

• Total de convênios firmados no período 2005/2009 com IES públicas. 

• Número de convênios público-privados para desenvolvimento de programas 

de extensão universitária no período 2007/2008... 

• Número de seminários realizados no período 2005/2009 para divulgar as 

atividades de extensão universitária. 
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• Total de professores e estudantes favoráveis aos critérios de acesso aos 

programas de bolsas na instituição. 

• Número de Programas de Bolsas vinculados ao Ensino, pesquisa e extensão, 

implementados no período 2007/2008. 

• Número de alunos voluntários por área de formação. 

• Número de professores envolvidos em atividade de extensão. 
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• Número de docentes e discentes que indicam haver inclusão social nas 

atividades dos projetos sociais da instituição. 

• Número de Projetos Sociais desenvolvidos em 2008 e clientela atendida. 

• Número de estágios realizados no período 2007/2008 por área de formação.. 
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• Total de professores envolvidos em produção científica e tecnológica. 

• Número de alunos que participam de atividades de iniciação científica. 

• Número de publicações e relatórios referentes à extensão. 

• Número de exposições e eventos realizados etc.  



4.2 Subetapa 1 – Escolha Prévia dos Indicadores Estratégicos. 

 
A partir dos FCS identificados na etapa 1, foi executada a escolha prévia dos 

indicadores estratégicos da IES Pública. Para realizar esta escolha prévia foram dados passos, 

conforme descrito a seguir (FIGUEIREDO, 2002). 

- 1º passo: estabelecer a compreensão profunda dos FCS; 

- 2º passo: responder a pergunta: como operacionalizar os FCS? 

Vale ressaltar que os significados dos Fatores Críticos de Sucesso são referentes ao 

caso específico da IES Pública na qual foi realizado o estudo de caso. 

 

Fatores Críticos de Sucesso e Indicadores para a Perspectiva Organizacional 

 

Fatores Críticos de Sucesso 

• Desenvolvimento de habilidades na área técnico-administrativa. 

• Sistematização de informação das atividades de extensão por área de conhecimento 

Indicadores Estratégicos 

• Número de professores favoráveis à adequação da política, da concepção e da 

intervenção social da extensão no PDI 2005/2009. 

• Total de convênios público-privados para desenvolvimento de programas de extensão 

universitária no período 2007/2008... 

• Total de seminários realizados no período 2005/2009 para divulgar as atividades de 

extensão universitária junto a empresas. 

   Quadro 6 – Indicadores da perspectiva Organizacional.  

Fatores Críticos de Sucesso e Indicadores para a Perspectiva Pedagógica 

 

Fatores Críticos de Sucesso  

• Desenvolvimento de competências na área técnico-pedagógica. 

• Sistematização da avaliação das atividades de extensão. 

Indicadores Estratégicos 

• Número de professores e estudantes favoráveis aos critérios de acesso aos programas 

de bolsas na instituição. 

• Número de Programas de Bolsas vinculados ao Ensino, pesquisa e extensão, 

implementados no período 2007/2008. 

• Número de professores envolvidos em atividade de extensão. 

 Quadro 7 – Indicadores da perspectiva pedagógica.  



Fatores Críticos de Sucesso e Indicadores para a Perspectiva de Responsabilidade Social 

 

Fatores Críticos do Sucesso 

• Ampliação das formas de parcerias interna e externa. 

• Implantação de Núcleo de Inclusão Social. 

Indicadores Estratégicos 

• Número de professores e alunos que indicam haver inclusão social nas atividades dos 

projetos sociais da instituição. 

• Total de Projetos Sociais desenvolvidos em 2008 e clientela atendida. 

• Número de estágios realizados no período 2007/2008 por área de formação. 

Quadro 8 – Indicadores da perspectiva de responsabilidade social.  

 

Fatores Críticos de Sucesso e Indicadores para a Perspectiva de Produção Acadêmica 

 

Fatores Críticos do Sucesso 

• Desenvolvimento de habilidades na área técnico-científica. 

• Divulgação da produção científica e tecnológica da extensão.  

Indicadores Estratégicos 

• Número de professores envolvidos em produção científica e tecnológica. 

• Número de alunos que participam de atividades de iniciação científica. 

  

   Quadro 9 – Indicadores segundo a perspectiva de produção científica. 

 

 

 

 

 

 

 



Os resultados obtidos nesta fase encontram-se no quadro apresentado a seguir, em 

que são apresentados todos os indicadores identificados e que serão utilizados na pesquisa 

aplicada para avaliação das atividades de extensão universitária.  

INDICADORES ESTRATÉGICOS GENÉRICOS 
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• % de professores favoráveis à adequação da política, da concepção e da 

intervenção social da extensão no PDI 2005/2009. 

• Total de convênios firmados com instituições público-privadas, para 

desenvolvimento de programas de extensão universitária, no período 

2007/2008. 

• Total de seminários realizados no período 2005/2009, para divulgar as 

atividades de extensão universitária junto a empresas. 
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• % de professores e estudantes favoráveis ao critério de acesso aos 

programas de bolsas na instituição. 

• Número de Programas de Bolsas vinculados ao Ensino, pesquisa e 

extensão implementados no período 2007/2008. 

• Número de professores envolvidos em atividade de extensão. 
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• % de professores e alunos que indicam haver inclusão social nas 

atividades dos projetos sociais da instituição. 

• Total de Projetos Sociais desenvolvidos em 2008 e clientela atendida. 

• Total de estágios realizados no período 2007/2008, por área de 

formação. 

• Número de parcerias com empresas, para desenvolvimento de 

programas de extensão universitária. 
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• Número de professores envolvidos em produção científica e tecnológica. 

• Número de alunos que participam de atividades de iniciação científica. 

 

 

Quadro 10 – Indicadores estratégicos genéricos.  

Os indicadores selecionados nesta fase são considerados os indicadores 

estratégicos da instituição para a extensão universitária. 



4.2 Etapa 3 – Estrutura de Indicadores Estratégicos Identificados. 

 
A estruturação dos indicadores estratégicos genéricos, dentro do modelo proposto, 

compreende, além do critério descritivo e instrumentos de coleta de dados, o ambiente 

estratégico organizacional e as quatro perspectivas para o balanced scorecard, conforme 

demonstrado nos quadros a seguir.    

Estrutura de Indicadores para a Perspectiva Organizacional 

 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E INDICADORES DE DESEMPENHO DA 
PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL 

(política & gestão estratégica) 
1 – Indicador de desempenho: Número de professores favoráveis à adequação da política, 

da concepção e da intervenção social da extensão no PDI 2005/2009. 

1.1 – Critério: Indicar se a política de extensão, sua concepção e intervenção social estão 

adequadamente afirmadas no PDI. 

Instrumentos de coleta de dados:  

- Análise do PPC, PPI, PDI e banco de dados da Avaliação Institucional da Extensão;  

- Participação em reuniões colegiadas.  

2 – Indicador de desempenho: Total de convênios público-privados para desenvolvimento de 

programas de extensão universitária no período 2007/2008. 

2.1 – Critério: Indicar o total de convênios firmados com organizações públicas e privadas no 

período 2007/2008. 

2.2 – Instrumentos de coleta de dados: 

- Análise de documentos oficiais e entrevista com gestores. 

- Participação em reuniões colegiadas. 

3 – Indicador de desempenho: Número de seminários realizados no período 2005/2009 para 

divulgar as atividades de extensão universitária junto a empresas. 

3.1 – Critério: Indicar eventos realizados, no período de vigência do PDI (2005/2009) para 

divulgação das atividades da instituição, inclusive as de extensão.  

3.2 – Instrumentos de coleta de dados: 

- Análise de documentos oficiais;  

- Observação participante em reuniões colegiadas. 

 

Quadro 11 – Estrutura de Indicadores da Perspectiva Organizacional.  

 

 



 

Estrutura de Indicadores da Perspectiva Pedagógica 

 
AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E INDICADORES DE DESEMPENHO DA 

PERSPECTIVA PEDAGÓGICA 
(articulação: extensão/ensino/pesquisa) 

1 – Indicador de desempenho: Número de professores e estudantes favoráveis aos critérios 

de acesso aos programas de bolsas na instituição. 

1.1 – Critério: Indicar se o acesso aos programas de bolsa é realizado mediante critérios 

adequados.  

1.2 – Instrumentos de coleta de dados: 

- Análise de relatórios dos programas de bolsas e banco de dados da avaliação institucional 

da extensão universitária.  

- Entrevista com coordenadores de projetos e coordenador de graduação. 

- Questionário em anexo. 

2 – Indicador de desempenho: Número de programas de bolsas vinculados ao Ensino, 

pesquisa e extensão, implantados no período 2007/2008. 

2.1 – Critério: Indicar a quantidade programas, inclusive nas atividades de extensão, 

implantados no período 2007/2008. 

2.2 – Instrumentos de coleta de dados: 

- Análise do banco de dados da extensão. 

- Entrevistas com coordenadores de cursos e coordenadores de extensão. 

- Observação participante de reuniões colegiadas. 

3 – Indicador de desempenho: Nº de professores envolvidos em atividade de extensão. 

5.1 – Critério: Indicar o número de docentes envolvidos em atividades de extensão e pesquisa 

e/ou atividade complementar. 

5.2 – Instrumentos de coleta de dados: 

- Análise documental da base de dados dos departamentos e dados da avaliação institucional. 

 

Quadro 12 – Estrutura de Indicadores da Perspectiva Pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 



Estrutura de Indicadores da Perspectiva de Responsabilidade Social 

 
 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E INDICADORES DE DESEMPENHO DA 
PERSPECTIVA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 (relação universidade & sociedade) 
 

1 – Indicador de desempenho: Número de professores e alunos que indicam haver inclusão 

social nas atividades dos projetos sociais da instituição. 

1.1 – Critério: 

- Indicar se existe pertinência social e econômica dos programas de extensão em relação à 

sintonia com as demandas. 

- 1.2 – Instrumentos de coleta de dados: 

- Análise dos formulários de extensão e banco de dados da avaliação institucional. 

- Entrevistas com coordenadores de projetos. 

2 – Indicador de desempenho: Total de Projetos Sociais desenvolvidos em 2008 e clientela 

atendida. 

2.1 – Critério: 

- Indicar o total de projetos sociais desenvolvidos na instituição em 2008 e nº de pessoas 

atendidas (clientela). 

2.2 – Instrumentos de coleta de dados: 

- Análise dos projetos de extensão e relatórios de projetos. 

- Análise de formulários de extensão e banco de dados da avaliação institucional. 

- Entrevista com coordenadores de projetos. 

3 – Indicador de desempenho: Número de estágios realizados no período 2007/2008 por 

área de conhecimento. 

3.1 – Critério: 

- Indicar o número de estágios realizados nas diversas áreas de formação no período 

2007/2008. 

3.2 – Instrumentos de coleta de dados:  

- Análise dos relatórios, projetos de extensão e documentos. 

- Análise de dados da avaliação institucional.  

- Entrevista com coordenadores de projetos. 

 

Quadro 13 – Estrutura de Indicadores da Perspectiva de Responsabilidade Social.  

 

 

 

 



Estrutura de Indicadores da Perspectiva de Produção Acadêmica 

 
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E INDICADORES DE DESEMPENHO DA 

PERSPECTIVA DE PRODUÇÃO ACADÊMICA 

(Produção Científica & Tecnológica) 

1 – Indicador de desempenho: Número de professores envolvidos em produção científica e 

tecnológica. 

1.1 – Critério: 

- Indicar o envolvimento de docentes nas atividades de produção científica e tecnológica 

mediante publicação de artigos, livros, registros de patentes, etc. 

2 – Indicador de desempenho: Número de alunos que participam de atividades de iniciação 

científica. 

2.1 – Critério: 

- Indicar a participação de discentes em atividades de iniciação científica ou tecnológica em 

sua área. 

1.2 – Instrumentos de coleta de dados: 

- Análise documental das publicações e relatórios de extensão. 

- Análise do banco de dados da avaliação institucional. 

- Entrevistas com coordenadores de curso. 

Quadro 14 – Estrutura de Indicadores da Perspectiva de Produção Acadêmica.  

 

Esta fase da aplicação que consistiu na identificação e estruturação dos 

indicadores foi desenvolvida em sua totalidade, apesar das dificuldades operacionais na 

identificação de indicadores estratégicos da extensão universitária, em setores específicos da 

instituição, cuja prática avaliativa não é por meio de indicadores de desempenho. 

Vale ressaltar que, concluído o processo de identificação dos indicadores 

estratégicos, desenvolvido na fase anterior, constatou-se que os indicadores faziam parte do 

sistema de gerenciamento para a extensão universitária, especificamente quanto aos 

indicadores da auto-avaliação institucional. 

 

 

 

 



4.3 FASE 3 – Implementação da Estrutura de Indicadores Identificados. 

 
Nesta fase, foi desenvolvido o processo de formulação de metas para todos os 

indicadores identificados. Quanto aos referenciais considerados na formulação das metas, vale 

ser citados: processos de projeção e previsão do plano de desenvolvimento institucional para o 

período 2005/2009 e histórico da instituição. 

4.3 Etapa 1 – Formulação de Metas para cada Grupo de Indicadores Identificados. 

 
Seguindo, basicamente, as premissas supracitadas, as metas para a extensão 

universitária foram formuladas de acordo com os objetivos estratégicos do plano de 

desenvolvimento institucional, obtendo-se como resultado um quadro-resumo para cada 

perspectiva que mostra o resultado desta fase do modelo. 

AMBIENTE ESTRATÉGICO DE PLANEJAMENTO E PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL 

(política & gestão estratégica) 

Objetivos Estratégicos 

• Dinamizar as relações com o setor empresarial, visando à expansão das atividades de 

extensão e ampliando a inclusão dos egressos. 

• Implantar sistemas de tecnologia da informação visando à melhoria da gestão dos 

processos. 

Fatores Críticos de Sucesso 

• Campanha de divulgação da imagem do CEFETCE. 

• Desenvolvimento de capacidade na área técnico-científica. 

Indicadores Estratégicos 

• % de professores favoráveis à adequação da política, da concepção e da intervenção social 

da extensão no PDI 2005/2009. 

• Total de convênios público-privados para desenvolvimento de programas de extensão 

universitária no período 2007/2008... 

• Total de seminários realizados no período 2005/2009 para divulgar as atividades de 

extensão universitária junto a empresas. 

Metas 

• Realização de 250 visitas a empresas para apresentação do potencial do CEFETCE (até 

dez/2009). 

• Realização de 12 seminários para mostrar o CEFETCE para a comunidade empresarial 

(até dez/2009). 

 

Quadro 15 – Metas para a perspectiva Organizacional.  



No QUADRO 16, expõem-se os objetivos estratégicos, os fatores críticos de 

sucesso, indicadores e a definição de metas relacionadas à Perspectiva Pedagógica, referentes 

às atividades de extensão universitária para o período 2005/2009, desenvolvidas no Centro 

Federal de Educação Tecnológica do Ceará. 

AMBIENTE ESTRATÉGICO DE PLANEJAMENTO E PERSPECTIVA PEDAGÓGICA 

(articulação: extensão/ensino/pesquisa) 

Objetivos Estratégicos 

• Fortalecer a formação empreendedora e consolidar a incubadora de empresas. 

• Ampliar os Projetos Sociais fortalecendo a formação cidadã e a inclusão social. 

Fatores Críticos de Sucesso 

• Desenvolvimento de competências na área técnico-pedagógica. 

• Sistematização da avaliação das atividades de extensão. 

Indicadores Estratégicos 

• Número de docentes e discentes favoráveis aos critérios de acesso aos programas de 

bolsas na instituição. 

• Total de Programas de Bolsas vinculados ao Ensino, pesquisa e extensão, implementados 

no período 2007/2008. 

• Número de professores envolvidos em atividade de extensão. 

Metas 

• Interiorização das atividades de extensão e criação de mecanismos de envolvimento de 

alunos nas comunidades de Fortaleza. (3000 alunos até dez/2009; 

• Implantação do programa (01 programa) de formação empreendedora (até dez/2008). 

 

Quadro 16 – Metas para a perspectiva Pedagógica.  

 

 

 

 

 

 



No QUADRO 17 apresentam-se os objetivos estratégicos, os fatores críticos de 

sucesso, indicadores e a definição de metas associadas à Perspectiva de Responsabilidade 

Social, referentes às atividades de extensão universitária para o período 2005/2008, 

desenvolvidas no Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará. 

AMBIENTE ESTRATÉGICO DE PLANEJAMENTO E PERSPECTIVA DE 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

(relação universidade & sociedade) 

Objetivos Estratégicos 

• Promover campanhas educativas relacionadas aos principais problemas epidemiológicos e 

sociais, com o apoio de organismos internos e/ou externos. 

• Criar um Núcleo de Inclusão Social, para estimular, analisar e promover as diretrizes dos 

projetos sociais, objetivando a melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

Fatores Críticos de Sucesso 

• Ampliação das formas de parcerias interna e externa. 

• Implantação de Núcleo de Inclusão Social. 
 

Indicadores Estratégicos 

• Número de professores e alunos que indicam haver inclusão social por meio das atividades 

dos projetos sociais da instituição. 

• Total de Projetos Sociais desenvolvidos em 2008 e clientela atendida. 

• Total de estágios realizados no período 2007/2008 por área de formação. 

 

Metas 

• Firmar convênios, num total de seis, com prefeituras do interior (até dez/2009) 

• Estabelecimento de parcerias, num total de seis, com empresas públicas e privadas (até 

dez/2009) 

 

Quadro 17 – Metas para a perspectiva de Responsabilidade Social.  

 

 

 

 



No Quadro 18, destacam-se os objetivos estratégicos, os fatores críticos de 

sucesso, indicadores e a definição de metas associadas à Perspectiva de Produção Acadêmica, 

referentes às atividades de extensão universitária definidas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI 2005/2009) do Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará 

(CEFETCE). 

AMBIENTE ESTRATÉGICO PLANEJAMENTO E PERSPECTIVA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

(Produção Científica & Tecnológica) 

Objetivos Estratégicos 

• Promover a edição de órgão de divulgação da produção científica e tecnológica da 

instituição. 

• Estimular a produção acadêmica por meio de revista, jornal, mídia eletrônica etc. 

Fatores Críticos de Sucesso 

• Desenvolvimento de habilidades na área técnico-científica. 

• Divulgação e promoção da produção científica e tecnológica 

Indicadores de Desempenho  

• Número de professores envolvidos em produção científica e tecnológica. 

• Número de alunos que participam de atividades de iniciação científica. 

 

 

Metas 

• Reestruturação e implementação da sistemática (01 sistema) de acompanhamento e 

avaliação de egressos (até dez/2007) 

 

Quadro 18 – Metas para a perspectiva de Produção Acadêmica.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 5. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

 
A avaliação de desempenho das atividades de extensão universitária, diz respeito 

à autoavaliação institucional (2006) que contou com a colaboração de, aproximadamente, 58 

professores que atuavam somente na educação superior e, 496 estudantes das diversas áreas 

de conhecimento dos cursos de graduação tecnológica. A pesquisa de campo ocorreu no 

período de setembro/2008 a fevereiro/2009. Todos os dados coletados são referentes a este 

período, complementados com informações coletadas em banco de dados junto aos setores 

envolvidos com as atividades de extensão, desde a elaboração do pré-projeto, conforme 

resultados apresentados a seguir.  

É sempre oportuno lembrar que os resultados da pesquisa serão apresentados em 

relação às perspectivas da metodologia do balanced scorecard utilizando-se, como 

instrumentos, a análise de conteúdo de documentos oficiais que tratam do planejamento 

estratégico e da gestão institucional das atividades da extensão universitária, os questionários, 

entrevistas semi-estruturadas e da observação participante de diversas oportunidades. 

De acordo com dados da prestação de contas da instituição referente ao período 

2005/2008, a Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias (DIREC) manteve seu 

empenho em promover atividades junto à comunidade. Exemplo disto são os 12 (doze) 

projetos sociais: IDER; Ilha Digital; Olimpíadas de Matemática; Parque do Tapuio; Pré-

Vestibular Aerolândia e CEFETCE; Pró-técnico Fortaleza e Maracanaú; CEFET Pirambu; 

Mulheres Mil (em parceria com o Canadá); Estilo Solidário; Terceira Idade e Escola Fora da 

Escola. Com um total de 76.388 pessoas atendidas e 16.009 jovens capacitados por meio 

destas atividades, com a participação de 352 estudantes das mais diversas áreas de formação, 

e com a parceria do poder público e de instituições privadas. 

A incubadora do CEFET (InCEFETCE) até 2008, como incentivo ao 

empreendedorismo e ingresso no mercado de trabalho, possibilitou a estudantes e ex-alunos a 

criação de 15 empresas nos mais diversos ramos de atividade, turismo, informática etc.  

Para dar suporte às atividades de pesquisa e extensão o CEFETCE mantém 

parceria com o Centro de Pesquisa e Qualificação Profissional (CPQT). 

Segundo a Diretoria de Extensão e Relações Empresariais, no ano de 2008 foram 

desenvolvidos no CEFETCE as seguintes atividades relacionadas a Projetos de Extensão 

articulados ao ensino: 



No PROTÉCNICO PIRAMBU, com apoio do Movimento Emaús desde 2002, o 

CEFETCE promove gratuitamente aulas de reforço escolar para os estudantes de escolas 

públicas do Pirambu, bairro carente de Fortaleza. A iniciativa transformou-se em projeto 

social e, hoje, mais de 33 estudantes são preparados para ingressar regularmente nos cursos 

Técnicos Integrados da Instituição.  

O PROJETO ESCOLINHA SANTA ELISA foi iniciado em 1993, quando um 

grupo de servidores do Instituto decidiu contribuir para a melhoria do desempenho escolar de 

alunos da Escola Santa Elisa, localizada no bairro Pirambu.  

Atualmente, este projeto ministra aulas de reforço escolar a cerca de 90 jovens 

estudantes da rede pública, a maioria em situação de risco; esta iniciativa conta com as 

parcerias da Escola de Aprendizes de Marinheiros e do Movimento Emaús. 

O PREVESTIBULAR DO PIRAMBU - em 2005 pensou-se numa forma de 

otimização dos espaços físicos da Casa do Saber, criando o Pré-Vestibular para viabilizar o  

acesso dos jovens  às universidades,  uma vez que o processo  seletivo ainda é muito 

excludente. 

A iniciativa é uma ampliação das ações desenvolvidas no Projeto CEFET-

PIRAMBU; atende atualmente, 80 jovens residentes no entorno do bairro, oriundos da rede 

pública de ensino. 

O cursinho está sob a coordenação de um aluno da Licenciatura de Matemática e 

as aulas são ministradas por alunos do CEFETCE, hoje IFCE, e um Professor Dr. Colaborador 

da UFC. 

O CLEC – CENTRO DE LÍNGUAS DO CEFET - Curso de Inglês oferecido à 

comunidade do Pirambu em parceria com o Centro de Línguas do CEFET, atende 50 alunos 

de 1º e 2º Semestres. As aulas são ministradas por uma professora do próprio CLEC. 

OLIMPÍADA DA MATEMÁTICA - Curso que prepara alunos do Ensino Médio do 

IFCE e demais escolas públicas para participarem da Olimpíada Brasileira de Matemática. 

Este curso é ministrado por quatro alunos da Licenciatura de Matemática do IFCE, sob a 

orientação de um Professor. 

PREVESTIBULAR AEROLÂNDIA - em parceria com o Centro de Apoio ao 

Cidadão (CEACI) visando à realização do curso preparatório de pré-vestibular destinado a 



alunos das Escolas de Ensino Médio da Rede Pública Municipal e Estadual de Fortaleza, a 

fim de que os mesmos se habilitem a ingressar nos cursos universitários. 

Hoje, 70 alunos recebem aulas de Física, Matemática, Química, Língua 

Portuguesa, Biologia e Geografia nos espaços físicos do CEACI. As aulas são ministradas por 

estudantes do IFCE, UECE e UFC. 

PRÉ-VESTIBULAR DO BENFICA - em parceria com o Centro de Pesquisa e 

Qualificação Tecnológica (CPQT) teve início o primeiro Pré-Vestibular com o propósito de 

dar oportunidade aos alunos provenientes de escolas públicas do Estado do Ceará, de 

ingressarem em uma das diversas universidades e instituições de ensino superior, democratizando 

o conhecimento e confirmando o papel social do CEFETCE. Foram selecionados 160 alunos 

distribuídos em quatro turmas que funcionam nos turnos da manhã e da tarde.  

O projeto conta com monitores universitários do CEFETCE e Professores que 

ministram as aulas no CPQT, nas áreas de conhecimentos de Língua Portuguesa, Redação, 

Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia e línguas estrangeiras.  

PROTÉCNICO FORTALEZA - fruto de uma parceria com a prefeitura Municipal 

de Fortaleza, o projeto foi criado em 2004, para preparar os alunos do Ensino Fundamental da 

rede pública, municipal, para os exames de seleção do Instituto Federal do Ceará. 
Anualmente, cerca de 900 jovens recebem aulas de Português, História, Matemática, Química 

e Biologia em unidades de ensino das Secretarias Executivas Regionais (SERs). As aulas são 

ministradas por estudantes de licenciaturas da UFC, UECE e IFCE.   

PROJETO RAINHA DA PAZ - desde 2002, o CEFETCE contribui para educação 

de jovens portadores de necessidades especiais da Escola Regina Pacis.  

Os inscritos no programa participam de aulas de Noções Básicas de informática, 

nos laboratórios da Instituição, e de práticas desportivas e atividades artísticas (música, teatro, 

escultura), sob a orientação de professores do Regina Pacis e alunos do CEFETCE, hoje 
Instituto Federal do Ceará.   

TERCEIRA IDADE ‘RAÍZES DA VIDA’ - Projeto voltado para a melhoria da 

qualidade de vida de pessoas da terceira idade, é desenvolvido por um grupo de professores 

de Educação Física do IFCE. Há seis anos, são oferecidas turmas de ginástica gerontológica, 

hidroginástica, aulas de informática básica, noções de Internet e programação sócio-cultural, 

incluindo festas comemorativas, passeios turísticos e palestras. Atualmente, a iniciativa conta 

com mais de 500 participantes.  



LABORATÓRIO MÓVEL DE INFORMÁTICA - o Laboratório Móvel de 

Informática é constituído de um ônibus equipado com 10 computadores e demais 

equipamentos de multimídia (LCD/ Telão). O LMI tem como objetivo levar o conhecimento 

de informática as localidades que não possuem laboratórios de informática. Em 2007 

intensificou-se a utilização deste laboratório, capacitando mais de 400 alunos. Foi levado, 

inclusive, a alguns distritos do Município de CEDRO para ministrar cursos de informática 

básica para os alunos e Professores das escolas municipais.  

No bairro do Dias Macedo, onde temos Projeto RENASCER em parceria com a 

Prefeitura , no qual 20 alunos foram capacitados no Curso de Informática Básica e Internet.  

No ano de 2008 capacitamos em media 250 alunos de alguns distritos de CEDRO 

em convênio com a Prefeitura Municipal. Os cursos são ministrados por nossos alunos sob a 

supervisão de um Professor do Instituto Federal do Ceará.  

CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL - o Instituto Federal do Ceará em parceria 

com o MC e o MCT implantou 39 Centros de Inclusão Digital - CIDs nos distritos de 12 

municípios cearenses. Estes Centros foram concebidos observando-se as diretrizes da nova 

política do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) que, por meio de sua Secretaria de 

Ciência e Tecnologia e Inclusão Social, procura dar suporte aos municípios e distritos mais 

pobres e distantes, com serviços nas áreas da Tecnologia da Informação, atuando com 

inovação tecnológica, Internet, bibliotecas multimídias, capacitação profissional e a 

possibilidade de geração de emprego e renda. 

Os CIDs visam, sobretudo, a assistir os professores, estudantes e a população 

trabalhadora, local, com informações e cursos que fortaleçam a educação e a inovação 

tecnológica do meio. Este projeto se destina a apoiar o desenvolvimento do interior do Estado.  

No ano de 2008 foram capacitados 825 alunos nos CIDs. 

JOVEM APRENDIZ - Programa Petrobras Jovem Aprendiz em parceria com o 

CEFETCE e o PROCEFET/RJ. Tem por objetivo capacitar 17 jovens no período de 2 anos a 

fim de garantir o pleno atendimento à legislação do jovem na condição de aprendiz, 
promovendo a inclusão social a partir da promoção do desenvolvimento humano e o resgate 

da cidadania. 

APABB – Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiências dos 

Funcionários do Banco do Brasil e Comunidade. Em parceria com a APABB, o Projeto tem 

por objetivo oferecer curso de Informática Básica para 20 participantes com deficiência, para 



ingresso no mundo moderno por meio do manuseio das ferramentas disponíveis no meio 

digital. 

O PPROJETO PARQUE DO TAPUIO, no Município de Aquiraz, em parceria 

com a Fundação Parque de Formação Integral do Tapuio, é desenvolvido por alunos do curso 

superior de Mecatrônica do CEFETCE, hoje IFCE, para a capacitação de jovens e adultos da 

comunidade, por meio do curso básico de Eletricista Residencial, facilitando o acesso desses 

jovens ao mundo do trabalho e ampliando os seus conhecimentos técnicos para o emprego de 

novas tecnologias. Este projeto contribui sobremaneira, para o desempenho de ações voltadas 

para a responsabilidade social.  

 

A partir de quatro perspectivas, são avaliados os indicadores de desempenho das 

atividades da extensão universitária, destacando-se variáveis qualitativas e quantitativas. A 

perspectiva organizacional refere-se às políticas institucionais de gestão da extensão; a 

pedagógica diz respeito ao planejamento didático-pedagógico de articulação da extensão com 

o ensino e a pesquisa; a de responsabilidade social refere-se a políticas específicas do 

relacionamento da instituição com a sociedade, e por fim, a perspectiva de produção 

acadêmica que visa a identificar os produtos resultantes das atividades de extensão 

universitária nas mais variadas formas, livros, revistas, artigos, eventos, cursos etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1 – Resultados quanto a Perspectiva Organizacional. 

 

 
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL 

(política & gestão estratégica) 
 

 

As políticas institucionais de curto, médio e longo prazo encontram-se 

definidas no Estatuto da Instituição, no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), no 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e no Projeto Pedagógico de Cursos (PPC), ficando 

a cargo da Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias (DIREC) o 

acompanhamento e avaliação das atividades de extensão universitária e demais formas de 

prática extensionista desenvolvidas na instituição.  

Para a implementação e desenvolvimento destas políticas institucionais foram 

criados mecanismos para a execução de programas e projetos de extensão, e para as 

atividades de prestação de serviço à comunidade. 

No ambiente estratégico de planejamento para a perspectiva organizacional, os 

indicadores identificados estão vinculados ao contexto da auto-avaliação institucional, 

tendo como atores sociais, aproximadamente, 58 professores e 496 alunos da instituição, 

conforme veremos na análise a seguir: 

Indicadores de Resultado: Professores e alunos, como atores sociais que atuam em 

programas e projetos de extensão e na prestação de serviços, avaliam no ambiente 

estratégico de planejamento e perspectiva organizacional, a política e gestão estratégica 

para a extensão universitária no tocante aos seguintes aspectos: 

 

 

 

 

 

 



1º) Número de respostas e percentual de professores que consideram adequadamente 

afirmadas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2005/2009) a política, 

concepção e intervenção social da extensão: 

 
 Figura 30 – Número de respostas e percentual de participação correspondente aos professores. 

 Fonte: Banco de Dados da CPA/CEFETCE. 

Considerando-se o número significativo de participação, 57 professores, na 

avaliação para a dimensão: Extensão, no 1º quesito, com dez critérios avaliativos: política, 

concepção e intervenção social; regulamentação; articulação com o ensino e a pesquisa; 

divulgação das atividades; especificação dos custos em relação às demandas; 

funcionamento dos programas de formação empreendedora; participação dos professores 

em atividades de extensão; ações de integração escola/empresa (parcerias); controle das 

atividades de produção de serviços tecnológicos e funcionamento dos serviços de apoio às 

atividades de extensão.  

Pode-se observar que o percentual 47,5 para a alternativa, não possuo dados 

sobre a extensão, revela o claro desconhecimento dos professores dessa atividade na 

instituição. Por outro lado apenas 12,1% para a opção não, apontam que a política, a 

concepção e intervenção da extensão não estão adequadamente afirmadas no PDI 

2005/2009. Agrupando-se as alternativas SIM e ÀS VEZES, ora uma ora outra está 

adequada, tem-se 40,4% de crédito ao planejamento estratégico institucional. 

 

 



 

2º) Número e percentual de professores que se sentem estimulados a participarem de 

atividades de extensão: 

 

 
Figura 31 – Número e percentual de professores que participam de atividades de extensão. 
Fonte: Banco de Dados da CPA/CEFETCE. 

Neste quesito, dos 55 professores participantes apenas sete (7) sentem-se 

estimulados a participar de atividades extensionistas, enquanto a maioria 36,4% afirma 

não se sentir motivado a envolver-se em ações de extensão. Em relação aos 12,7% da 

alternativa sim, quase o dobro, 21,8%, não possui dados sobre a extensão universitária. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2 Resultados quanto a Perspectiva Pedagógica. 

    

 
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA PERSPECTIVA PEDAGÓGICA 

(articulação: ensino/pesquisa/extensão) 
 

 
Indicadores de Resultados: Nesta perspectiva, avalia-se o critério de acesso e o 

adequado funcionamento dos programas de bolsas relacionadas às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

1º) Número de respostas e percentual de professores e alunos que consideram que o 

acesso aos programas de bolsas é realizado mediante critérios adequados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32 – Número de respostas e percentual de professores e alunos que opinaram sobre os 

programas de bolsas. 
Fonte: Banco de Dados da CPA/CEFETCE. 

Como principais agentes sociais das atividades de extensão universitária, 

57 docentes e 463 discentes opinaram sobre o critério de acesso aos programas de 

bolsas na instituição (professores responderam a um quesito e estudantes, a dois 

quesitos). Das 224 respostas sim, 91% são de alunos e apenas 9% de professores. Do 

percentual 15,2% para a alternativa não, somente 1,33% são professores. Dentre as 396 

respostas ao quesito não possuo dados sobre o assunto em pauta, 92,6% são de 

discentes ao passo que apenas 7,4% de docentes. No contexto geral, os que não 



possuem dados somam 227 estudantes e 29 professores.  

2º) Número e percentual de professores que atuam em atividades de pesquisa, extensão 

ou complementar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33 – Número e Percentual de professores que atuam em atividades de extensão 

universitária. 
Fonte: Banco de Dados da CPA/CEFETCE. 

As respostas são referentes a dois aspectos da atuação docente, isto é, 

atuação em atividades de pesquisa e extensão e participação em prestação de serviços, 

portanto, com colaboração de 56 professores. Considerando-se que estas atividades, na 

sua maioria, são de caráter temporário, é bem significativo o percentual de 62,1% para 

os quesitos sim e às vezes, não obstante os 37,1% para o não revelarem a necessidade 

de se rever a aplicação das políticas de estímulo à participação de professores em 

atividades de extensão e afins.  

 

 

 
  

 
 
 
 



5.3 Resultados quanto a Perspectiva de Responsabilidade Social. 

    

 
AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA PERSPECTIVA DE  

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
(relação universidade & sociedade) 

 
 
Indicadores de Resultado: Na perspectiva de responsabilidade social, encontra-se a 

essência do saber e do saber fazer, uma vez que o conhecimento acadêmico teórico é 

posto à prova no campo prático, com espectadores capazes de avaliá-los criticamente; 

só então, efetivamente, a relação universidade-sociedade se concretiza, numa troca 

consciente de saberes vivenciado reciprocamente.  

1º) Número e percentual de professores e alunos que avaliaram se os programas sociais 

contribuem ou não para a inclusão social de seu público-alvo (clientela): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34 – Número e percentual de respostas de professores e alunos sobre contribuição dos 

projetos sociais para inclusão social de seu público-alvo. 
Fonte: Banco de Dados da CPA/CEFETCE. 

Das 209 respostas sim, 10,5% são da classe docente e 89,5% da estudantil; 

portanto, participação de 22 professores e 187 estudantes que consideram haver 

inclusão social de seu público-alvo no desenvolvimento dos programas sociais. Os 

3,25% representam a participação de estudantes. Para as 238 respostas não possuo 

dados, 26 são de professores. Para ambos, o número de participantes que não possuem 



dados supera os que afirmam haver inclusão social nas atividades extensionistas, ou 

seja, 26 contra 22 para professores e 212 contra 187 para estudantes. 

 

2º) Total de Projetos Sociais desenvolvidos, Monitores e Clientela atendida em 2008. 

           
PROJETOS SOCIAIS Nº MONITORES Nº DE BENEFICIADOS 

PROTÉCNICO PIRAMBU 07 40 

ESCOLINHA SANTA ELISA 04 41 

PREVESTIBULAR PIRAMBU 12 45 

CLEC (PIRAMBU) 01  70 

OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA 04 817 

PREVESTIBULAR AEROLÂNDIA 08 60 

PREVESTIBULAR BENFICA 06 140 

PROTECNICO FORTALEZA (NI) 900 

RAINHA DA PAZ 01 41 

TERCEIRA IDADE   03   420 

LAB. MÓVEL DE INFORMÁTICA (NI) 250 

CENTROS DE INTEGRAÇÃO DIGITAL 78 825 

PARQUE DO TAPUIO 01 25 

APABB 02 20 

JOVEM APRENDIZ 02  17 

TOTAL               129              3.711 
 
*NI – Não Informado 

Tabela 2 – Total de projetos sociais desenvolvidos, monitores e clientela atendida em 2008. 
Fonte: Banco de Dados da DIREX/CEFETCE. 

No Pró-Técnico Fortaleza, os cursos são ministrados por monitores do 

CEFETCE (IFCE), Universidade Federal do Ceará (UFC) e Universidade Estadual do 

Ceará (UECE), dos cursos de licenciaturas. As Secretárias Executivas Regionais da 

Prefeitura de Fortaleza são parceiras nestes projetos com apoio logístico. 

Os Centros de Integral Digital – CIDs possuem 39 unidades em 12 

municípios do Ceará, geralmente, em distritos. 
 
 
 
 
 

 



5.4 Resultados quanto a Perspectiva de Produção Acadêmica.   

    

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA PERSPECTIVA DE 
 PRODUÇÃO ACADÊMICA 

(produção científica & tecnológica) 
 
Indicadores de Resultado: Na produção científica e tecnológica encontram-se os 

produtos resultantes de publicações de artigos, livros, participação em exposições, 

congressos etc.; no entanto, ao invés de se buscar quantificar essa produção acadêmica, 

procura-se averiguar, a princípio, o número de professores com produção acadêmica e 

nº de alunos que participam de atividades de iniciação científica.  

1º – Número de professores que desenvolvem atividades de produção científica e 
tecnológica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35 – Número de professores que desenvolvem atividades de produção acadêmica. 
Fonte: Banco de Dados da CPA/CEFETCE. 

O agrupamento de respostas, sim e às vezes, evidencia um percentual de 

67,2% de envolvimento de professores em atividades de produção científica e 

tecnológica, número muito expressivo, considerando-se que para a questão em pauta, o 

sim e o não perfazem o percentual de 100% das respostas não havendo indicativo para 

o quesito NPD (não possuo dados). 

 

 



2º - Número de s alunos que participam de atividades de iniciação científica: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36 – Número de alunos que participam de atividades de iniciação científica. 
Fonte: Banco de Dados da CPA/CEFETCE. 

No contexto geral da avaliação dos indicadores de resultados, este é o 

segundo menor índice de respostas, não possuo dados, por outro lado, a alternativa não 

é recorde, com o maior percentual entre todos os critérios analisados.   

Os indicativos 6,1% que não possuem dados e 59% de estudantes que não 

participam de atividades de iniciação científica evidenciam a necessidade de se rever as 

políticas de estímulo à participação de estudantes em atividades de iniciação científica 

na instituição.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5.5 Planos de Ação Visando a Melhorar o Desempenho nos Indicadores com Problemas. 

A operacionalização desta etapa deve ser feita por meio da conhecida ferramenta 

gerencial 5W – 1H, Quadro 5, Figura 30, utilizando-se ainda, os resultados obtidos na matriz 

de monitoramento Figura 21 e de responsabilidade Figura 23, apresentadas na segunda etapa 

do método proposto. 

 5.6 Implementação das Melhorias nos Pontos Críticos 

O responsável pelo grupo de indicadores com problemas, com o auxílio dos 

demais setores responsáveis pelas atividades da extensão universitária, bem como, recursos 

disponibilizados pela alta administração, deve executar o plano de ação. 

 5.7 Revisão Tática e Estratégica 

Fazer uma revisão estratégica e tática das metas da instituição, por meio de 

mecanismos de feedback, com o objetivo de aperfeiçoamento dos indicadores de desempenho 

identificados em cada perspectiva, seja no ambiente estratégico de planejamento – auto 

avaliação institucional das atividades de extensão universitária ou em outro qualquer no 

âmbito da estrutura organizacional da interface ensino, pesquisa e extensão.  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



6 Considerações Finais 

 
A metodologia de identificação de indicadores estratégicos de desempenho a 

partir do Balanced Scorecard – BSC, conforme idealizado por Figueiredo (2002), destacando-

se as adaptações do modelo original, efetivadas para o desenvolvimento do presente estudo de 

caso sobre as atividades de extensão universitária, em uma instituição de ensino superior 

pública, mostrou-se eficiente e eficaz em virtude da assimilação dos princípios da organização 

focalizada na estratégia, isto é, quando a estratégia é traduzida em termos operacionais; 

quando se alinha à organização à estratégia; quando se transforma a estratégia em tarefa de 

todos; quando se converte a estratégia em processo contínuo, e finalmente, quando se 

mobiliza a mudança por meio da liderança executiva. 

Da perfeita assimilação dos princípios da organização focada na estratégica e 

seguindo a lógica do BSC, que integra o gerenciamento tático com o gerenciamento 

estratégico, duas premissas básicas serviram de suporte na execução deste trabalho, ou seja, o 

processo de identificação de indicadores foi inserido na visão sistêmica do desempenho 

estratégico, conseqüentemente, sua identificação se deu a partir dos objetivos estratégicos da 

instituição para a interface ensino, pesquisa e extensão, facilitando sobremaneira, a execução 

de todas as fases e etapas da pesquisa. 

Destaca-se como diferencial na pesquisa aplicada e utilização do balanced 

scorecard, em primeiro plano, a definição de novas perspectivas – organizacional (política e 

gestão estratégica); pedagógica (articulação ensino, pesquisa e extensão); de responsabilidade 

social (relação universidade e sociedade) e, perspectiva de produção acadêmica (produção 

científica e tecnológica). Em segundo plano, o inter-relacionamento destas perspectivas com o 

ambiente estratégico de planejamento, no âmbito da auto-avaliação institucional, 

especificamente, quanto às atividades de extensão universitária. 

Quanto ao resultado da análise dos indicadores de desempenho, no contexto geral 

da avaliação das ações extensionistas na instituição, por seus principais atores sociais, 

destaca-se o claro desconhecimento por parte da classe docente e discente, desta que é, no 

desenvolvimento de competências e habilidades para uma formação cidadã, uma das 

finalidades da educação superior.  

Com a análise comparativa das respostas sim, às vezes e não possuo dados, em 

todos os critérios avaliativos das atividades de extensão universitária, considerando-se os 



indicadores da perspectiva organizacional sobre a política e gestão estratégica institucional; da 

perspectiva pedagógica que viabiliza a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão; da 

perspectiva de responsabilidade social que trata da relação sociedade e universidade e, por 

fim, da perspectiva de produção acadêmica que evidencia a produção científica e tecnológica, 

percebe-se que a resposta às vezes representa 51,5% das respostas não possuo dados; 

agrupando as respostas sim e às vezes tem-se um total de 1.160 respostas contra 946 de NPD 

(não possuo dados), uma diferença de apenas 18,5%, o que vale afirmar, sem via de dúvidas, 

que para a auto-avaliação institucional, de modo geral, não houve esclarecimento adequado 

quanto aos indicadores a serem avaliados pelos participantes do evento, que é muito 

significativo para a tomada de decisões, em todos os aspectos do planejamento estratégico da 

instituição. 

Os dados apresentados a seguir, evidenciam outras variáveis, tanto qualitativas 

quanto quantitativas, acerca de outros indicadores relacionados a aspectos específicos da 

política, da concepção e intervenção social da extensão universitária na instituição. 

Quanto à existência de sistemática de avaliação e divulgação das atividades de 

extensão universitária, as respostas para a alternativa NPD – não possuo dados são oportunas 

e imprescindíveis como critério avaliativo neste indicador, uma vez que são reveladoras do 

absoluto desconhecimento da temática em pauta, com o índice de 50% dos professores 

consultados. Por outro lado, os que consideram haver sistemática de avaliação, portanto 

10,71% equivalem a apenas 50% dos que responderam não haver sistemática de avaliação. 

Quanto à adequada divulgação das atividades de extensão foram consultados, 

como atores sociais da ação extensionista, 56 professores e 56 alunos. Dentre os alunos 35,7% 

considera adequada à divulgação contra 23,2% dos professores. Para ambos 29,5% afirmam 

que sim e 23,2% que as atividades não são adequadamente divulgadas, enquanto que 33% 

responderam às vezes, e apenas 14,3% não possuem dados sobre o assunto. Considera-se que 

a extensão é adequadamente divulgada, pois as respostas sim e às vezes equivalem a 62,5% 

contra apenas os 23,2% da alternativa não.  

A indissociabilidade das atividades extensionistas, requer acima de tudo, que haja 

articulação entre os objetivos estratégicos e as atividades da interface ensino, pesquisa e 

extensão. Constata-se na pesquisa, mais uma vez, o claro desconhecimento das políticas 

institucionais, quando 76 de um total de 174 alunos que responderam ao quesito em pauta, 

afirmou não possuir dados sobre o assunto. No entanto, o grupamento entre as respostas sim e 



às vezes revela o percentual 51,2% de adequada articulação entre os objetivos estratégicos 

contra apenas 5,1% para a opção não. 

Na missão institucional está definido “produzir, disseminar e aplicar o 

conhecimento tecnológico e acadêmico, para a formação cidadã, por meio do ensino, da 

pesquisa e da extensão [...]”, portanto, estas atividades devem ser articuladas. Na consulta 

sobre esta questão, obteve-se a participação de 527, sendo 58 professores e 469 estudantes. 

Mais uma vez os que não possuem dados superam aos que responderam sim, tanto entre os 

professores 23 para 15, quanto entre os estudantes 83 para 75. Entre as duas classes 236 

consideram que às vezes há articulação e 153 que não. 

As atividades de extensão universitária na IES pesquisada, na sua maioria, estão 

relacionadas aos projetos sociais como componente curricular em todos os cursos superiores 

de tecnologia, licenciaturas e engenharias e, aos estágios administrativos – atividades de 

natureza não-acadêmica relacionadas à manutenção da rotina administrativa na instituição e, 

estágios curriculares – prática profissional necessária e fundamental para a formação cidadã. 

Na instituição pesquisada o estágio é obrigatório em alguns cursos e opcional em outros, em 

virtude da obrigatoriedade do trabalho de conclusão de curso. 

Três atividades foram analisadas por professores sobre o impacto positivo na 

formação do aluno: as ações de extensão e intervenção social, os projetos sociais e as 

atividades de estágio. Do total de 171 respostas (sim, não, às vezes e não possuo dados), 119 

respostas sim há impacto positivo na formação do aluno, sendo 37,8% para as atividades de 

estágios; 33,7% para os projetos sociais e 28,5% para as ações de extensão e intervenção 

social. Responderam não possuir dados 12 do total de 57 professores e apenas dois 

consideram não haver impacto. É importante lembrar que a temática dos projetos sociais é 

bastante diversificada dentre os diversos cursos de formação e áreas de conhecimento, a 

exemplo, artes, construção civil, indústria, telemática, turismo etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 Conclusões 
 

As conclusões aqui apresentadas, quanto à utilização do balanced scorecard – 

BSC como instrumento para identificação de indicadores de desempenho e definição de 

ambiente estratégico, limita-se à análise de aspectos qualitativos e quantitativos da política de 

planejamento da instituição no âmbito da auto-avaliação institucional no que diz respeito à 

atividade de extensão universitária. Apesar da restrição quanto ao estudo de caso na 

instituição pública pesquisada, mesmo assim é possível estabelecer-se relações entre ações 

extensionistas em IES de um modo geral. 

Quanto à identificação de indicadores a partir dos objetivos estratégicos da 

instituição, conforme plano de desenvolvimento institucional observa-se a existência de 

pertinência social em relação à sintonia com as demandas sociais e científicas na interface 

ensino, pesquisa e extensão entre as quatro perspectivas aplicadas, notoriamente no tocante a 

perspectiva de responsabilidade social.  

Na perspectiva organizacional que define a política e gestão estratégica da 

instituição, considera-se que a comunidade acadêmica tem claro desconhecimento deste 

aspecto do planejamento político-pedagógico das atividades de extensão universitária, pois a 

grande maioria da classe docente e discente afirma não possuir dados sobre esta que é, sem 

via de dúvidas, fundamental e indispensável no processo ensino e aprendizagem da educação 

superior.  As políticas de ações afirmativas estão adequadamente definidas, tanto no plano de 

desenvolvimento institucional quanto nos projetos pedagógicos. Mas isto só não basta, faz-se 

necessário a existência de procedimentos da coordenadoria de extensão, na operacionalização 

dos programas e projetos de extensão que pode ser através de uma comissão colegiada, 

possibilitando a interlocução entre as diversas coordenadorias, de ensino, de pesquisa e de 

extensão, evitando com isso, a fragmentação entre as atividades e, conseqüentemente, 
influenciando na qualidade do ensino e do trabalho docente. 

No âmbito da perspectiva pedagógica destaca-se como fator positivo quanto ao 

planejamento estratégico, o impacto positivo na formação do aluno através das diversas 

atividades de extensão desenvolvidas na instituição, seja estágios, projetos sociais ou 

atividades complementares e, conseqüentemente, conforme evidenciado nos dados 

apresentados, os programas e projetos de extensão desenvolvidos na instituição, contribuem 



para a inclusão de seu público-alvo. Faz-se necessário, porém, uma averiguação criteriosa 

junto à clientela assistida, para que se possa determinar parâmetros desse impacto na 

comunidade. Por outro lado, segundo os professores e alunos que participaram da pesquisa 

aplicada, apesar de estarem os objetivos estratégicos para o ensino, a pesquisa e a extensão, 

adequadamente afirmados no planejamento em geral, não existe articulação entre estas 

atividades. O que se pode observar na prática com a pesquisa de campo, é que tanto as 

atividades dos projetos sociais quanto as atividades de estágios são intrinsecamente 

articuladas ao ensino, por outro lado, a prática de extensão proporciona o surgimento de 

questões a serem pesquisadas em função das suas ações de intervenção. 

Quanto à produção acadêmica observa-se não haver planejamento em relação à 

aprovação dos projetos de extensão, o que deveria acontecer desde o início de sua elaboração. 

Cada coordenação deveria comprometer-se com a divulgação e publicação de trabalhos junto 

à comunidade interna e externa. Para tanto, o plano de ação proposto para a melhoria dos 

indicadores com problemas, sugere intervenção a cada semestre, objetivando divulgar a 

imagem da instituição a partir da produção acadêmica relacionadas às atividades de extensão 

universitária, pelas mais diversas formas e estratégias. Os indicadores de desempenho 

definidos para a produção acadêmica estão restritos aos critérios de desenvolvimento de 

atividades, por parte dos professores, de produção científica e tecnológica mediante 

publicação de artigos, livros etc., e em relação aos alunos, quanto à participação em atividades 

de iniciação científica e tecnológica, neste aspecto considera-se pertinente avaliar a relevância 

acadêmica e social destas ações. A análise dos dados revela que a maioria dos professores 

desenvolve de alguma forma, atividades de produção acadêmica. Na classe discente acontece 

o contrário, mais de sessenta por cento afirma não ter participação em atividades de iniciação 

científica. 

A avaliação certamente permite aos setores definidores e executores do 

planejamento e gestão estratégica para as atividades de extensão universitária, a possibilidade 

de incorporação no processo de auto-avaliação institucional, de mecanismos eficientes de 

formulação e divulgação de políticas públicas, incorporados à cultura de gestão participativa 

na instituição para o seu efetivo ingresso na sociedade dita do conhecimento, tendo em vista o 

seu papel como agente de transformação social. 

 



8. Sugestões para trabalhos futuros 

Para trabalhos futuros sugere-se investigação que identifique até que ponto a 

atividade de extensão universitária pode e/ou deve ser vinculada à responsabilidade social das 

instituições públicas, considerando-se o impacto na formação do aluno e, conseqüentemente, 

e a inclusão social de seu público-alvo. 
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APÊNDICE 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
AMBIENTE ESTRATÉGICO DE PLANEJAMENTO  

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL 
(política e gestão estratégica) 

 
INDICADORES ESTRATÉGICOS DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA AVALIADOS NO ESTUDO DE CASO 
 

1º) A política de extensão universitária está, adequadamente afirmada, no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) 2005/2009 do CEFETCE? 

1.1 – Quanto à sua concepção e intervenção social? 

(   ) SIM        (   ) NÃO        (   ) ÀS VEZES         (   ) NÃO POSSUO DADOS. 

1.2 - Quanto a regulamentação da extensão? 

(   ) SIM        (   ) NÃO        (   ) ÀS VEZES         (   ) NÃO POSSUO DADOS. 

1.3 - Quanto à articulação ensino, pesquisa e extensão com as demandas sociais? 

(   ) SIM        (   ) NÃO        (   ) ÀS VEZES         (   ) NÃO POSSUO DADOS. 

1.4 - Quanto à divulgação das atividades de extensão? 

(   ) SIM        (   ) NÃO        (   ) ÀS VEZES         (   ) NÃO POSSUO DADOS. 

1.5 - Quanto à especificidade dos custos envolvidos em atividades de extensão? 

(   ) SIM        (   ) NÃO        (   ) ÀS VEZES         (   ) NÃO POSSUO DADOS. 

1.6 - Quanto ao funcionamento dos programas de formação empreendedora? 

(   ) SIM        (   ) NÃO        (   ) ÀS VEZES         (   ) NÃO POSSUO DADOS. 

1.7 - Quanto ao estímulo à participação dos professores em atividades de extensão? 

(   ) SIM        (   ) NÃO        (   ) ÀS VEZES         (   ) NÃO POSSUO DADOS. 

1.8 - Quanto às ações de integração do CEFETCE e as empresas (parcerias)? 

(   ) SIM        (   ) NÃO        (   ) ÀS VEZES         (   )NÃO POSSUO DADOS. 

1.9 - Quanto ao controle das atividades de produção de serviços tecnológicos? 

(   ) SIM        (   ) NÃO        (   ) ÀS VEZES         (   ) NÃO POSSUO DADOS. 

1.10 - Quanto ao funcionamento dos serviços de apoio às atividades de extensão? 

(   ) SIM        (   ) NÃO        (   ) ÀS VEZES         (   )NÃO POSSUO DADOS. 
 



 

 
AMBIENTE ESTRATÉGICO DE PLANEJAMENTO  

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA PERSPECTIVA PEDAGÓGICA 
(articulação: ensino/pesquisa/extensão) 

 
INDICADORES ESTRATÉGICOS DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA AVALIADOS NO ESTUDO DE CASO 
 
1 - O acesso ao programa de bolsas, seja para o ensino, pesquisa ou para a extensão é 

realizado mediante critérios adequados? 

(   ) SIM        (   ) NÃO        (   ) ÀS VEZES         (   ) NÃO POSSUO DADOS. 

2 - Atua, em sua área, em atividades de pesquisa, extensão e/ou atividades 

complementares?  

(   ) SIM        (   ) NÃO        (   ) ÀS VEZES         (   ) NÃO POSSUO DADOS. 
 

 

 
AMBIENTE ESTRATÉGICO DE PLANEJAMENTO  

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA PERSPECTIVA DE 
RESPONSABILIDAEDE SOCIAL 
(relação universidade e sociedade) 

 
 

INDICADORES ESTRATÉGICOS DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA AVALIADOS NO ESTUDO DE CASO 

 
1 - Os Projetos Sociais desenvolvidos na instituição contribuem, efetivamente, para a 

inclusão social de seu público-alvo? 

(   ) SIM        (   ) NÃO        (   ) ÀS VEZES         (   ) NÃO POSSUO DADOS. 

3 - Total de Projetos Sociais desenvolvidos, número de monitores e clientela atendida 

em 2008. 
 

 

 

 

 



 

 
AMBIENTE ESTRATÉGICO DE PLANEJAMENTO  

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA PERSPECTIVA DE  
PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

(Produção científica e tecnológica) 
 

 
INDICADORES ESTRATÉGICOS DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA AVALIADOS NO ESTUDO DE CASO 
 

1 - Professor: Desenvolve atividade de produção científica e tecnológica mediante 

publicação de artigos, livros, registros de patentes, etc.? 

(   ) SIM        (   ) NÃO        (   ) ÀS VEZES         (   ) NÃO POSSUO DADOS. 

2 - Aluno: Participa de atividades de iniciação científica ou tecnológtica? 

(   ) SIM        (   ) NÃO        (   ) ÀS VEZES         (   ) NÃO POSSUO DADOS. 
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