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A aliação: para q ê???Avaliação: para quê???

A necessidade da avaliação da ç
extensão origina-se da sua própria 
dimensão extra-muros ou extra sala 
de aula – os outros dois processos de 
aprendizado e formação de p ç
conhecimento – ensino e pesquisa –
são naturalmente avaliados de 
forma constante, tanto interna, 
quanto externamente.q



A aliação: para q ê???Avaliação: para quê???

Um processo de avaliação, para ter p ç , p
sucesso, deve contar com a 
participação efetiva dos avaliados.p p ç

Mas quem gosta de ser avaliado?

A li ã  é id dA avaliação é considerada

Punitiva

Investigativa

ComparativaComparativa



A aliação para q ê???Avaliação para quê???

• Se a extensão não tem um processo avaliativo 
constante, como podemos valorá-la?

• Como podemos propor a repetição de uma ação?

• Como incorporamos as ações de extensão na Como incorporamos as ações de extensão na 
imagem da universidade?

• Como comprovamos que os recursos foram ou Como comprovamos que os recursos foram ou 
serão bem investidos?

• Como convencer alunos, técnicos e docentes a Como convencer alunos, técnicos e docentes a 
participar das ações? E a comunidade externa?



E então???E então???

• O processo avaliativo é essencialmente 
político. Se for adotado, a instituição tem 

 t d   i  d d áque entender que isso demandará:

– Esforço

– Tempo

– Dinheiro

– Estrutura

Metodologia– Metodologia

– Regulamentação



A aliação: em b sca de m Avaliação: em busca de um 
sentido

O melhor sentido da avaliação é que ç q
seja utilizada como meio de 
melhorar os projetos existentes, p j ,
aprimorar o conhecimento sobre sua 
execução e contribuir para seu ç p
planejamento futuro, tendo como 
pano de fundo sua contribuição aos p ç
objetivos institucionais. 



"A a aliação é ma forma de pesq isa"A avaliação é uma forma de pesquisa
social aplicada, sistemática, planejada e 
dirigida; destinada a identificar, obter e g ; f ,
proporcionar de maneira válida e confiável
dados e informação suficiente e relevante 
para apoiar um juízo sobre o mérito e o para apoiar um juízo sobre o mérito e o 
valor dos diferentes componentes de um 
programa... de forma tal que sirva de base 

d d d i õou guia para uma tomada de decisões 
racional e inteligente entre cursos de 
ação..., (Aguilar e Ander-Egg,  p. 31-32).ação..., (Aguilar e Ander Egg,  p. 31 32).

Definindo avaliação



S d Chi (2001) li ã é l tSegundo Chianca (2001), avaliação é a coleta
sistemática de informações sobre as ações, as
características e os resultados de um programa, e
a identificação, esclarecimento e aplicação de
critérios, passíveis de serem defendidos
publicamente, para determinar o valor (mérito ep , p (
relevância), a qualidade, utilidade, efetividade ou
importância do programa sendo avaliado em
relação aos critérios estabelecidos, gerandorelação aos critérios estabelecidos, gerando
recomendações para melhorar o programa e as
informações para prestar contas aos públicos
interno e externo ao programa do trabalhointerno e externo ao programa do trabalho
desenvolvido

Definindo avaliação



S d C h F (1993) li ãSegundo Cohen e Franco (1993), avaliação
é o processo orientado a determinar
sistemática e objetivamente asistemática e objetivamente a
pertinência, eficiência, eficácia e
impacto de todas as atividades à luz dep
seus objetivos. Trata-se de um processo
organizativo para melhorar as atividades
i d h j d d i i t ãainda em marcha e ajudar a administração

no planejamento, programação e futuras
tomadas de decisõestomadas de decisões.

Definindo avaliação



Toda a ação, por menor que seja, pode ser ç , p q j , p
avaliada, desde que os elementos necessários 
para isso sejam coletados na quantidade 

fi i t    lid d  á i    suficiente, com a qualidade necessária e no 
momento correto.  O esforço e o custo 
necessários para ter estas informações é que necessários para ter estas informações é que 
vão limitar as ações que serão avaliadas ou o 
nível de avaliação que será possível realizar. ç q p
Também podem influenciar nesta decisão as 
necessidades políticas e institucionais, como no 

    R it  d j  b  l  l  caso em que o Reitor deseja saber algum valor 
referente aos eventos, por exemplo, ou a 
resposta a avaliações externas

O que pode ser avaliado?

resposta a avaliações externas.

q p



A aliar  acompanhar  Avaliar , acompanhar, 
monitorar

O monitoramento é uma avaliação ç
contínua e faz parte integral do 
gerenciamento do projeto: o 
monitoramento é primordialmente monitoramento é primordialmente 
descritivo. 
O acompanhamento pode ser apenas O acompanhamento pode ser apenas 
descritivo, enquanto que o 
monitoramento deve sugerir alterações monitoramento deve sugerir alterações 
no andamento do processo



A aliar  acompanhar  Avaliar , acompanhar, 
monitorar

São Paulo (2005), administrar projetos diz 
respeito a cumprir prazos e compromissos 
estabelecidos na sua concepção, inclusive no 
tocante ao uso dos recursos  sejam humanos  tocante ao uso dos recursos, sejam humanos, 
financeiros ou materiais. Um projeto bem 
elaborado deixa claro o ponto de partida, o p p ,
caminho a ser traçado, aonde se quer chegar, 
que conjunto de atividades serão 

ádesenvolvidas e com quais recursos será 
implementado.



A aliar  acompanhar  Avaliar , acompanhar, 
monitorar
Mósquera (2003) : “...o monitoramento ou
seguimento é um processo de gestãog p g
moderna que consiste no registro ordenado
do desenvolvimento de um programa ou
projeto de forma sistemática a fim deprojeto de forma sistemática, a fim de
verificar o avanço no cumprimento de
atividades, na obtenção de produtos e o
alcance dos objetivos planejados,
detectando as dificuldades que possam ter
se apresentado possibilitando a adoção dasse apresentado, possibilitando a adoção das
medidas necessárias para assegurar o êxito
do projeto ou programa.



A aliar  acompanhar  Avaliar , acompanhar, 
monitorar

No caso de um programa que articule vários
projetos, o monitoramento, além dep j , ,
periódico, requer uma uniformização,
mediante a adoção de ferramentas básicas e

d i di d temprego de indicadores comuns entre os
projetos, com a finalidade de poder observar
os resultados de forma agregada ou integradaos resultados de forma agregada ou integrada.
O ponto de partida do monitoramento é o
planejamento, no qual são definidos osp j q
indicadores e as metas que permitirão medir o
alcance de cada objetivo proposto, de acordo

é d fi id ”com os prazos e os recursos pré-definidos.”



A aliar  acompanhar  Avaliar , acompanhar, 
monitorar

Então, observa-se que o monitoramento não 
deixa de ser uma forma de avaliação, mas 
uma avaliação não é um monitoramento. 
A li ã  é d id  i di t  A avaliação é conduzida periodicamente 
tanto pela equipe do projeto quanto pelos 
beneficiários e com a ajuda de equipes j q p
externas.
A avaliação é mais analítica
A avaliação é proposital
A avaliação é realizada a parte da açãoç p ç



MonitorarMonitorar

O monitoramento, por ser uma 
ação gerencial, deve ser realizado ação gerencial, deve ser realizado 
pelo coordenador, sendo apoiado 
ou supervisionado pela Pró-Reitoria, p p ,
se for o caso.
É essencial para projetos e p p j
programas
Uma ferramenta: Marco LógicoUma ferramenta: Marco Lógico



A aliação em camadasAvaliação em camadas

EficiênciaEficiência

Eficácia

Efetividade

ImpactoImpacto



A aliação em camadasAvaliação em camadas

Herrera:

Eficiência = fazer certo a “coisa”, 
pois em se fazendo o contrário –pois em se fazendo o contrário –
fazer errado a “coisa” - estaremos 
provocando perdas de tempo e provocando perdas de tempo e 
recursos (retrabalho, desperdício)



A aliação em camadasAvaliação em camadas

Herrera:

Eficácia = "fazer a “coisa” certa", pois em 
se fazendo o contrário, estaríamos 
‘fazendo a “coisa” errada", a “coisa” que 
não deveria ter sido feita, “coisa” fora de 
l   h  “ i ”   did  lugar e hora, “coisa” a ser empreendida 
de forma diferente, em outras palavras: 
deveríamos fazer outra “coisa” que não deveríamos fazer outra coisa  que não 
esta.



A aliação em camadasAvaliação em camadas

Herrera:Herrera:

Efetividade = "fazer a “coisa” que 
tem que ser feita"; sendo dos três, o 
conceito mais difícil de se entender, 
pois somente é percebida por 
pesquisas de opinião sobre ações que 
causam efeitos, impacto ou 
transformação de uma realidade que 
se modificou ou de metas 
previamente estabelecidas.



A aliação em camadasAvaliação em camadas

Mendes e Meirelles (2006) apresentam Mendes e Meirelles (2006) apresentam 
as seguintes definições para estes 
conceitos:conceitos:

Eficiência - refere-se à rentabilidade 
econômica que  em alguns casos  deve econômica que, em alguns casos, deve 
ser considerada dentro da avaliação. 
Diz respeito ao custo do projeto em Diz respeito ao custo do projeto em 
relação aos resultados obtidos.

Eficácia analisa se até que ponto Eficácia - analisa-se até que ponto 
estão sendo alcançados os resultados 
previstos e mesmo se os resultados previstos e mesmo se os resultados 
previstos são pertinentes



A aliação em camadasAvaliação em camadas

Mendes e Meirelles (2006) apresentam as 
seguintes definições para estes conceitos:

Efetividade (Efeito) refere-se ao 
resultado mais imediato provocado pela 
intervenção

Impacto refere-se às conseqüências ou 
aos produtos finais que resultam, direta 

 i di t t  d   i t ã   ou indiretamente, de uma intervenção e 
para os quais se pode atribuir um valor 
substantivo ou objetivo  substantivo ou objetivo. 



A aliação da eficiênciaAvaliação da eficiência

Revela o grau de utilização de recursos
Quantas horas?
Quantas salas?Quantas salas?
Quantas cópias?
Quantas pessoas?Quantas pessoas?
Quantas viagens, almoços, diárias?
Quanto custou?
Quanto rendeu?



A aliação da eficiênciaAvaliação da eficiência
Quem deve fazer?

◦ O coordenador da ação

Por quê? Para saber o esforço dispendido na Por quê? Para saber o esforço dispendido na 
ação, para indicar o retorno do 
investimento, para qualificar os recursos 
utilizados, indicar a necessidade de 
substituição ou aquisição de novos 
equipamentos ou serviçosequipamentos ou serviços...

Por quê? Para demonstrar a eficiência da 
Pró Reitoria de Extensão no atendimento Pró-Reitoria de Extensão no atendimento 
das demandas

Fará de boa vontade? Não espere um sorriso Fará de boa vontade? Não espere um sorriso 
sincero.



A aliação da eficiênciaAvaliação da eficiência
• Quem deve fazer?

– A Pró-Reitoria de Extensão

• Por quê? Para saber os recursos envolvidos na Por quê? Para saber os recursos envolvidos na 
ação, para verificar o retorno do investimento, 
para identificar a demanda do público, para 
qualificar os recursos utilizados, indicar a 
necessidade de substituição ou aquisição de 
novos equipamentos ou serviçosnovos equipamentos ou serviços...

• Por quê? Para demonstrar a eficiência da Pró-
Reitoria de Extensão no atendimento das Reitoria de Extensão no atendimento das 
demandas

Fará de boa vontade? Normalmente  sim  mas • Fará de boa vontade? Normalmente, sim, mas 
será que saberá fazer????



A aliação da eficiênciaAvaliação da eficiência
Como se pode fazer?Como se pode fazer?

O coordenador de extensão

D á t   gi t  d  tili ã  Deverá manter os registros da utilização 
dos recursos, do recebimento dos inputs 
solicitados  das horas dedicadas à ação   solicitados, das horas dedicadas à ação,  
das razões de falha e dos motivos de 
sucesso

Uma dica útil: registro da forma de 
divulgação da ação, dos motivos que 
levaram o público a buscar a ação



A aliação da eficiênciaAvaliação da eficiência

C   d  f ?Como se pode fazer?

A Pró-Reitoria

Deverá manter os registros da real 
utilização dos recursos solicitados, 
d  t  d  i t li it d  da entrega dos inputs solicitados, 
das horas alocadas à ação pelo 
coordenador e equipe   das razões coordenador e equipe,  das razões 
de falha e dos motivos de sucesso 
da atitude da Pró-Reitoria

Uma dica útil: registro da forma de 
divulgação da ação por parte da ç ç
Pró-Reitoria, clipping



A aliação da eficiênciaAvaliação da eficiência

Como se pode fazer?

A partir de formulários de ação bem 
construídos

A partir de roteiros de relatórios bem 
construídos

A partir de auditorias

A partir de entrevistas

A partir de sistemas de registro de ações A partir de sistemas de registro de ações 
concebidos a partir da avaliação



Falando sérioFalando sério...

O Coordenador da ação NÃO faz essa O Coordenador da ação NÃO faz essa 
avaliação de forma espontânea... Se 
for forçado a fazê-la  por conta de for forçado a fazê la, por conta de 
Resoluções, o resultado poderá ser 
ruim  com colocações genéricas do ruim, com colocações genéricas do 
tipo:

A ã  f i t d   A ação foi executada como 
planejada;

Os resultados obtidos são 
plenamente satisfatórios

Todos gostaram muito. 



Dá para simplificar?Dá para simplificar?
• Sim! Mas só depois de pensar no processo p p p

como um todo e na forma de sua execução. 
Não há uma solução padrão, pois a extensão 
é  í i  d  d  U i id dé uma característica de cada Universidade.

• A forma mais fácil e viável de retirar as 
i f õ  á i  é f ili   id  d  informações necessárias é facilitar a vida do 
coordenador. 

D  ibilid d  bá i• Duas possibilidades básicas:

– Secretarias de Extensão

– Sistemas informatizados de registro e 
relato de ações



Para q e amos tili ar as Para que vamos utilizar as 
informações?ç

• Da ação

– Da concepção da ação: capacidade de 
planejamento do coordenador, habilidade em 
determinar os recursos necessários  determinar os recursos necessários, 
identificação correta do público alvo, adequação 
dos horários e locais oferecidos...

– Da realização: capacidade do coordenador em 
dirigir a ação, em buscar solução para problemas 
não previstos, facilidade de comunicação com a não previstos, facilidade de comunicação com a 
Pró-Reitoria (ou se os canais de comunicação são 
adequados), previsão correta de equipamentos, 
materiais  do cronograma  da especificação  materiais, do cronograma, da especificação... 



Para q e amos tili ar as Para que vamos utilizar as 
informações?ç
• Do Coordenador

– Durante a concepção: capacidade de Durante a concepção: capacidade de 
comunicação com a Pró-Reitoria e outros 
docentes; conhecimento do problema e da 
realidade da Universidade e do público; 
observação de prazos e normas; destaque 
dado ao nome da Universidadedado ao nome da Universidade

– Durante a realização: organização dos 
materiais  dos equipamentos  da sala; materiais, dos equipamentos, da sala; 
cumprimento de prazos e normas para a 
realização do relatório final; conhecimento realização do relatório final; conhecimento 
dos fluxos de processos, ...



Para q e amos tili ar as Para que vamos utilizar as 
informações?ç

• Da Pró-Reitoria

– Durante a concepção: como as normas e regras 
são entendidas pelos coordenadores; como as 
facilidades oferecidas pela Universidade e pela 
Pró Reitoria são acessadas pelos coordenadores; Pró-Reitoria são acessadas pelos coordenadores; 
como a equipe atende as solicitações; como apoia 
a divulgação das ações planejadasa divulgação das ações planejadas

– Durante a realização: organização dos materiais, 
dos equipamentos, da sala solicitados; dos equipamentos, da sala solicitados; 
cumprimento de prazos para o fornecimento dos 
materiais solicitados; facilidade de atender 
demandas inesperadas; atendimento no processo 
de inscrição; identificação de salas...



Para q e amos tili ar as Para que vamos utilizar as 
informações?ç

O que se faz com isso?
Cursos de preparação de projetos
Elaboração de manual de comunicaçãoç ç
Lista de contatos emergenciais para 
atendimento de demandas
Análise de horários e locais mais 
adequados para cada tipo de ação
Lista de possíveis públicos-alvo para 
próximas ações



Para q e amos tili ar as Para que vamos utilizar as 
informações?ç

O que se faz com isso?
Definição de padrão ou meios de 
divulgação mais adequados
Valores atrativos
Capacidade da estrutura ou dos 

i  di í iequipamentos disponíveis
Comparação de custos entre ações
Divulgação de normas, regras e 
facilidades oferecidas



Para q e amos tili ar as Para que vamos utilizar as 
informações?ç

O que se faz com isso?q

Capacitação da equipe da Pró-
ReitoriaReitoria

Discussão da política de extensão

Revisão de salas e equipamentos

....



Para q e amos tili ar as Para que vamos utilizar as 
informações?ç

O que NÃO se deve fazer com isso?

Punir

Restringir

R lReclamar

Depreciar

Se nada de bom será feito com a Se nada de bom será feito com a 
avaliação, a política avaliativa deve ser 
revista

Se a avaliação é propositiva e Se a avaliação é propositiva e 
construtiva, um ambiente de cooperação 
e sinceridade começa a ser possível...



Isso está m ito teóricoIsso está muito teórico...

• Um curso de qualificação de professores é 
oferecido. O coordenador propõe o uso de 
laboratório de informática, por cinco manhãs, 
quatro horas por manhã  Solicita data-show  quatro horas por manhã. Solicita data show, 
cópias de apostilas, apoio para inscrições e 
dois bolsistas. Estima em 40 pessoas inscritas, 

 l  20 d  O  é para utilizar 20 computadores. O curso é 
divulgado junto à Secretaria Municipal de 
Educação, por meio de carta, com 20 dias de Educação, por meio de carta, com 20 dias de 
antecedência. O curso será realizado entre os 
dias 20 e 24 do mês.



Sit ação 1Situação 1
• A Pró-Reitoria providencia todas as cópias, reserva 

os equipamentos solicitados e os bolsistas. A 
inscrição está a cargo do coordenador.

(a) Não há inscritos– (a) Não há inscritos

– (b) Há mais inscritos do que a capacidade da sala

í á é– (c) O nível de conhecimento de informática é 
mais baixo do que o previsto e os dois bolsistas 
não conseguem atender a todos de forma não conseguem atender a todos de forma 
adequada

– (d) os bolsistas não são convocados pelo ( ) p
coordenador no horário necessário e o público 
não é atendido



Sit ação 1Situação 1

A P ó R it i  id i  t d   ó i  • A Pró-Reitoria providencia todas as cópias, 
reserva os equipamentos solicitados e os 
bolsistas. A inscrição está a cargo do ç g
coordenador.

– (e) o data-show só é utilizado na primeira 
manhã

– (f) o data-show não funciona (!) e o 
d d  ã  b      coordenador não sabe para quem recorrer e 

tem um chilique na frente da turma

(g) não há café  pois não havia sido – (g) não há café, pois não havia sido 
solicitado

(h) há computadores  mas não há cadeiras – (h) há computadores, mas não há cadeiras 
suficientes para 40 pessoas



Sit ação 2Situação 2

A P ó R it i    fi ã  d  • A Pró-Reitoria espera a confirmação das 
inscrições para providenciar todas as cópias, 
reservar os equipamentos solicitados e contratar q p
os bolsistas.

– (a) um público superior ao previsto aparece 
no dia de início do curso para fazer a 
inscrição na hora

(b)  5    d d  – (b) aparecem 5 pessoas e o coordenador 
cancela a ação

(c) a secretaria de educação não divulga a – (c) a secretaria de educação não divulga a 
ação dentro da rede de escolas e não há 
inscritos



Sit ação 2Situação 2
• A Pró-Reitoria espera a confirmação das A Pró Reitoria espera a confirmação das 

inscrições para providenciar todas as cópias, 
reservar os equipamentos solicitados e contratar 
os bolsistas.

– (d) a Pró-Reitoria recebe muitas ligações e e-
mails solicitando a alteração do horário do 
curso

– (e) várias pessoas interessadas colocam que 
não irão fazer o curso porque é final de mês e 
estão sem dinheiroestão sem dinheiro

– (f) o curso é divulgado de forma incompleta 
em um jornal e chovem ligações solicitando em um jornal e chovem ligações solicitando 
informações



Sit ação 2Situação 2
• A Pró-Reitoria espera a confirmação das 

inscrições para providenciar todas as cópias, 
reservar os equipamentos solicitados e 
contratar os bolsistascontratar os bolsistas.

– (g) não é fornecido o contato do coordenador 
e todas as ligações são direcionadas à Próe todas as ligações são direcionadas à Pró-
Reitoria

(h) não é solicitado um conhecimento prévio – (h) não é solicitado um conhecimento prévio 
e os inscritos têm muitas dificuldades em 
utilizar os computadoresutilizar os computadores

– (i) o programa que o coordenador quer 
utilizar não está instalado nas máquinas, o utilizar não está instalado nas máquinas, o 
que atrasa o início do curso



Sit ação 2Situação 2

• A Pró Reitoria espera a confirmação das • A Pró-Reitoria espera a confirmação das 
inscrições para providenciar todas as 
cópias, reservar os equipamentos p , q p
solicitados e contratar os bolsistas.

– (j) o responsável por abrir a sala não (j) p p
aparece

– (k) há um vírus na rede e os ( )
computadores travam. Nem os bolsistas 
nem o coordenador sabem como resolver

– (l) o curso coincide com uma semana de 
formação específica da Secretaria de 
Educação



Aprof ndando a a aliaçãoAprofundando a avaliação

Eficácia

Quem avalia? O coordenador da ação... A 
Pró-Reitoria pode avaliar a eficácia de 
uma ação, de uma série de ações 
semelhantes ou das ações de um mesmo semelhantes ou das ações de um mesmo 
coordenador, se estiver pesquisando o 
grau de resolução de situações-problema grau de resolução de situações problema 
que sejam de interesse da instituição ou 
para verificar a qualidade do que está 
sendo oferecido em seu nome



EficáciaEficácia

O curso resolveu o problema apresentado 
no material de divulgação?

Os alunos sabem responder às questões 
apresentadas a respeito do problema?

O grau de conhecimento dos alunos sobre 
o problema foi alterado com a realização 
do curso?

Os bolsistas souberam apoiar os alunos?



EficáciaEficácia

A Pró-Reitoria atendeu as demandas da 
forma solicitada e no tempo necessário?

Os materiais fornecidos aos alunos são 
legíveis, estão completos, organizados?

As salas estavam limpas e arrumadas 
como solicitado?

O café era bom? Havia café sem açúcar? E ç
água?



Como a aliar a eficáciaComo avaliar a eficácia

Testes

Enquetes

PráticasPráticas

Simulações

Q ti á iQuestionários

Entrevistas

Avaliador externo



S bindo o ní elSubindo o nível

Avaliação de efetividadeAvaliação de efetividade

Avaliação mais profunda, necessita de 
mais recursos para ser executada  Não é mais recursos para ser executada. Não é 
adequada para ações de baixa 
complexidade, como eventos e cursos. p ,
Deve ser proposta para programas e 
alguns projetos mais destacados da 
Universidade

Quem faz? A Pró-Reitoria deve fazê-la 
í(ou uma estrutura específica de 

avaliação institucional, por exemplo). 



S bindo o ní elSubindo o nível

Avaliação de efetividade

Exige uma pesquisa específica, feita 
após a realização da ação – o prazo 
pode ser superior a dois anos, por 
exemplo  exemplo. 

Exige uma base de comparação, para 
mensurar o grau de resolução da mensurar o grau de resolução da 
situação que gerou a ação.

Utilizará questionários  entrevistas  Utilizará questionários, entrevistas, 
diagnósticos, uso de ferramentas 
estatísticas...estatísticas...



Chegando ao topoChegando ao topo

Avaliação de impacto
Mede mudanças profundas e duradouras 
d  i ã  bl     d   da situação problema.  No caso da E.U., 
também deve medir as mudanças dentro 
da Universidade (ensino e pesquisa) e nos da Universidade (ensino e pesquisa) e nos 
atores (docentes, técnicos e alunos)
Necessita de um cenário base de 
comparação, que deve caracterizar 
perfeitamente a condição inicial.
N i  d  li ã  d  i  Necessita de aplicação de pesquisas 
específicas para isolar outros fatores de 
mudança da realidade.mudança da realidade.



Chegando ao topoChegando ao topo

Avaliação de impacto

Necessita de muitos recursos, 
financeiros e humanos.

Só pode ser feita muito tempo depois 
de encerrada a ação.ç

Portanto: é necessário um registro 
perfeito do público que sofreu a ação ç
para realizar esta avaliação e ser 
possível recuperar a evolução entre a 

ã    é  d  li ãação e a época de avaliação.



Chegando ao topoChegando ao topo

Avaliação de impactoAvaliação de impacto
Quem está avaliando impacto?

G d   t i   Grandes programas governamentais e 
sociais estão tentando avaliar o 
impacto de sua atuação:  Comunidade impacto de sua atuação:  Comunidade 
Solidária, RTS, Pró-Mata...
Dentre as universidades? A CPAE!
Quem domina essa metodologia?
Uma fonte: Evaluación de Impacto; p ;
série Manuales da CEPAL/ONU –
www.eclac.org



Eventos Cursos Prestação 
dede 

serviços
Planejamento X X (x)Planejamento X X (x)
Monitoramento/
Acompanhament

(x) X (x)
Acompanhament
o
Eficiência X X XEficiência X X X
Eficácia (x)
Efetividade
Impacto

Misturando conceitos
Impacto



Ações Projetos ProgramasAções 
isoladas

Projetos Programas

Planejamento X X XPlanejamento X X X
Monitoramento
Acompanhamento

(x) X X
Acompanhamento
Eficiência X X X
Efi á i X XEficácia X X
Efetividade (x) X
Impacto (x) X

Misturando conceitos



O q e seriam então os O que seriam então os 
indicadores?

Os indicadores refletem ou 
expressam os resultados do projeto 
em três níveis: 

Produto

R lt d  f it  i di tResultado - efeitos imediatos

Impacto



Indicadores e se s princípiosIndicadores e seus princípios

Os indicadores são taxas, relações, 
condições ou números que mostram as condições ou números que mostram as 
alterações de estado das variáveis 
analisadas, que são selecionadas de acordo 
com as dimensões. Os indicadores devem 
ser precisos, fáceis (? Sempre que possível!) 
de coletar e passiveis de aferição  Podem de coletar e passiveis de aferição. Podem 
ser utilizados de forma isolada ou conjunta, 
por meio de cruzamentos, para definir essas por meio de cruzamentos, para definir essas 
alterações.



1) Objetivo geral (ou superior ou final ou meta)) O j g ( p )
2) Objetivo do projeto (ou propósito)
3) Produtos do projeto3) Produtos do projeto
4) Atividades do projeto

1) Indicadores de resultado
2)Indicadores de produtos) p

3)Indicadores de efeitos imediatos e observáveis 
4)Indicadores de impacto

Sequência para a seleção de indicadores

4)Indicadores de impacto



Para cada resultado ou produto Para cada resultado ou produto 
estabelecido pelo projeto, pode-se fixar 
indicadores que permitem medir o indicadores que permitem medir o 
alcance dos mesmos, agora fixadas em 
termos de quantidades. q

O mesmo vale para a metaO mesmo vale para a meta

A fase seguinte consiste em determinar as 
escalas ou parâmetros que outorgarão 
significado aos indicadoressignificado aos indicadores.

Indicadores e escalas



Indicadores de Monitoramento (inputs) sãoIndicadores de Monitoramento (inputs) são 
meramente operacionais e mensuram a 
evolução do projeto, tendo por base o seu 

torçamento e cronograma. 
Os inputs são os recursos necessários, 
previstos no orçamento para execução doprevistos no orçamento, para execução do 
programa ou projeto, não importando o 
resultado alcançado. Indicam em número ou 
percentual o volume de atividades realizadas 
em comparação àquelas previstas. 
I é it i l ã iti á áliIsso é muito simples e não permitirá análises 
mais aprofundadas além da gestão da 
extensão!

Indicadores de monitoramento



A ocorrência da eficiência se dá quando 
identificamos a ocorrência de resultados identificamos a ocorrência de resultados 
gerenciais que demonstram a otimização dos 
recursos utilizados. 

Os indicadores de eficiência são 
relacionados ao processo, ao custo: p ,
quantidade de bolsas, quantidade de horas, 
número de alunos por professor, custo de 

d  icada viagem....

Indicadores de eficiência



Focam as medidas do atingimento das metas 
operacionais estabelecidas, em toda sua 
plenitude. Diz-se que uma ação é eficaz 
quando atinge plenamente os produtos 
pretendidos previamente definidospretendidos, previamente definidos
Notas dos alunos em um curso, cumprimento 
do horário marcado qualidade do materialdo horário marcado, qualidade do material 
ofertado, material foi entregue no momento 
correto, bolsa foi paga no dia previsto, , p g p ,
recurso para a ação disponibilizado na data 
correta...

Indicadores de eficácia



Relacionado com os propósitos

Devem indicar como os resultados pretendidos Devem indicar como os resultados pretendidos 
foram atingidos

Número de crianças plenamente alfabetizadas  Número de crianças plenamente alfabetizadas, 
número de idosos imunizados após campanha 
específica de vacinação, redução de ocorrência específica de vacinação, redução de ocorrência 
de uma doença endêmica, relação do número 
de acertos em uma prova padrão antes e depois 
um curso, por aluno...

Indicadores de efetividade



O impacto ocorre quando há a incidência  a O impacto ocorre quando há a incidência, a 
longo prazo, de resultados que são devidos à 
ação do projeto, programa ou política, que ç p j , p g p , q
podem ser positivos ou negativos.

Alunos ingressantes em universidade após g p
ação em escola de ensino fundamental, 
idosos com mudanças permanentes de 
háb  ó    d  d ã  hábitos após um projeto de reeducação, 
eliminação de um lixão por conscientização 
de uma comunidade  de uma comunidade.... 

Indicadores de impacto



Sistema de registrog

Banco de dados

Proposta e formulário da ação de extensãoProposta e formulário da ação de extensão

Questionários

E iEntrevistas

Enquetes

Testes

Laudos

Exames

 

Fonte dos indicadores
... 



Cálculos de taxas  relações  razões  Cálculos de taxas, relações, razões, 
diferenças, porcentagens, índices 
(como o IDH)(como o IDH)

Comparação com escalas 
padronizadas (lembra do exame de 
sangue?)

Comparação com situação anterior

Comparação com situação semelhanteComparação com situação semelhante

Comparação com situação ideal

Forma de obtenção



SUGESTÃO DE INDICADORESSUGESTÃO DE INDICADORES
Indicadores quantitativos propostos em 1997:

número de projetos desenvolvidos;número de projetos desenvolvidos;
público estimado;
número de eventos realizados;
público beneficiado;
tipos de cursos de extensão realizados;
número de certificados expedidos;
número de produtos elaborados;
prestação de serviço realizada;prestação de serviço realizada;
número de municípios atendidos em ações extensionistas.



SUGESTÃO DE INDICADORES

Proposta em termos das dimensões que serão utilizadas para a
avaliação da extensão:avaliação da extensão:

PG – Política de Gestão;

RUS – Relação Universidade-Sociedade;

PA – Plano Acadêmico;

PrA – Produção Acadêmica.



PG POLÍTICA DE GESTÃO e PA PLANO ACADÊMICOPG - POLÍTICA DE GESTÃO e PA – PLANO ACADÊMICO

I3) Existência de programas e projetos de extensão que integrem ações
de ensino e pesquisa.

PG - POLÍTICA DE GESTÃO

I4) Nº. de Ações/Projetos/Programas registrados na Pró-Reitoria de
Pesquisa e Extensão (importante para âmbito interno e possivelmente
INEP). Total de bolsas acadêmicas da Instituição (excluem-se bolsas
de assistência estudantil)de assistência estudantil).

I5) Percentual de bolsas acadêmicas de extensão em relação ao número
total de bolsas acadêmicas da Instituição (excluem-se bolsas detotal de bolsas acadêmicas da Instituição (excluem-se bolsas de
assistência estudantil).



PG - POLÍTICA DE GESTÃO

I6) P t l d b l dê i d t ã l ãI6) Percentual de bolsas acadêmicas de extensão em relação ao
número total de estudantes matriculados na Graduação.

I19) Percentual das ações de extensão por área temática:

- Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e Justiça;

- Educação; Meio Ambiente e Saúde; Tecnologia e Produção;

- Trabalho; Outras (Interdisciplinares).



PA – PLANO ACADÊMICO

I12) Percentual de programas e projetos de extensão articulados à
pesquisa com relação ao total de programas e projetos de extensão.p q ç p g p j

I13) Percentual de projetos de pesquisa articulados a atividades-
projetos-programas de extensão em relação ao total de projetos deprojetos-programas de extensão em relação ao total de projetos de
pesquisa.

I14) P t l d ti id d j t ltI14) Percentual de atividades,projetos e programas que resultaram em
monografias de final de curso de graduação, dissertações e teses.

I15) Percentual de pesquisas originadas a partir de
atividades/projetos/programas de extensão (difícil de medir?).



PA – PLANO ACADÊMICO

A2) Percentual de alunos nos programas de pós-graduação queA2) Percentual de alunos nos programas de pós graduação que
participam em projetos e programas de extensão.

D1) Percentual de docentes envolvidos com)
atividades/projetos/programas de extensão em relação ao total de
docentes da universidade.

D2) Nú d h i d t d di d àD2) Número de horas semanais por docente dedicadas às
atividades/projetos/programas de extensão.



DIMENSÃO INDICADOR

Política de Gestão

Número total de bolsas acadêmicas de 
extensão

Número de bolsas de extensão financiadas 
com recursos orçamentários1com recursos orçamentários

Fi i t  d  

Valores totais de recursos destinados a 
programas e projetos de extensão (2) 

advindos:Financiamento da 
extensão

advindos:
- recursos advindo da matriz orçamentária 

institucional;
- recursos advindos de contratos, convênios, 

dit i h d úbli di ti

1) A análise sobre percentual de bolsas em relação a outras concessões de 
bolsas será fruto de cruzamento de dados

editais e chamadas públicas; a discutir com 
Inep.

bolsas será fruto de cruzamento de dados.
(2) Não serão incluídos cursos, eventos e prestação de serviços            

conforme conceituação do FORPROEX.



ÃDIMENSÃO INDICADOR

Previsão de ações de extensão ç
como componente curricular.

Se sim, qual o percentual da carga.
Plano acadêmico

Número de alunos com creditação
curricular pela participação em 

ações de extensão



DIMENSÃO INDICADOR
Número de horas semanais do Plano de Trabalho Docente 

d ti d à E t ã 1 it t d t ã d tdestinadas à Extensão 1 – item acrescentado na atuação docente
Incluir no módulo docente: bolsa para extensão sim não

Indicação de área (s) temática (s) de extensão de atuação do 
docente Áreas: comunicação cultura direitos humanos e Justiça

Plano
acadêmico

docente. Áreas: comunicação, cultura, direitos humanos e Justiça, 
educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção e trabalho 

– incluir na atuação docente abaixo do código dos cursos com 
codificação da áreaç

Número de ações de extensão coordenadas pelo docente. 
Ações: Programa, Projeto, Curso, Evento, Prestação de Serviço –

incluir na atuação docente

1) Número de docentes envolvidos em ações de extensão por titulação e por regime 
de trabalho poderá ser obtido a partir do cruzamento dessa informação em dados 

já existentesjá existentes.
(2) Bolsas obtidas: recurso institucional, recurso externo. 



E emplo de planejamento de Exemplo de planejamento de 
avaliação de impactoç p

A CPAE está (?) realizando a avaliação de 
impacto de 16 programas e projetos do 
Edital PROEXT 2009, em todas as regiões 
d  P ído País



Fase 5 Programando o Fase 5 – Programando o 
campop

A proposta foi lida e analisada? E os 
relatórios? A equipe que vai a campo relatórios? A equipe que vai a campo 
trocou informações e impressões por e-
mail ou telefone antes de ir a campo?

A amostra foi calculada? Se não foi, os 
parâmetros básicos foram definidos?

Foi elaborado um roteiro de entrevista 
para conversar com a coordenação da 
ação?

Equipamento para registro (gravador, 
máquina fotográfica) está disponível?



O q e b scar na proposta e O que buscar na proposta e 
nos relatórios?

Objetivos e metas

Descrição da situação problema – ver na justificativa

Descrição da população alvo – ver na justificativa 
(precisamos entender a população alvo para definir os (precisamos entender a população alvo para definir os 
parâmetros estatísticos)

Indissociabilidade EPE – ver na metodologia, na equipe e 
dnos procedimentos

Interdisciplinaridade - ver na metodologia, na equipe e 
nos procedimentosp

Impacto social previsto – ver na justificativa e objetivos

Impacto acadêmico - ver na justificativa, na 
metodologia e objetivos



O q e b scar na proposta e O que buscar na proposta e 
nos relatórios?

Nos relatórios, ver a avaliação dos alunos 
(se há, se é consistente- na avaliação de 
impacto, essa avaliação será retomada)

Ver a avaliação da comunidade ou dos 
parceiros externos (se há, se é 

i t t )consistente)

Ver a produção científica imediata 
lt t  d  ãresultante da ação



O q e solicitar ao O que solicitar ao 
coordenador?

Uma avaliação descritiva sucinta do sucesso/fracasso e 
ê ásuas causas e consequências (isso servirá para estruturar 

a entrevista ou para lembrar na entrevista aberta)

O seguimento da ação nos anos seguintesO seguimento da ação nos anos seguintes

A evolução da ação (Virou um programa? Foi reoferecido? 
Foi cancelada? Virou pesquisa? Virou disciplina? 
Concorreu a novos editais? Gerou novas ações?)

A ação já existia nos anos anteriores? Como foi a sua 
execução antes do Proext 2009?execução antes do Proext 2009?

A evolução da população alvo ou da situação nos últimos 
anos? anos? 



O q e solicitar ao O que solicitar ao 
coordenador?

Houve alteração de política pública por causa da ação 
l drealizada?

Houve alteração do currículo do(s) curso(s) envolvido(s) 
pela ação realizada?pela ação realizada?

Houve mudança de editais de extensão internos? Aumento 
do número de bolsas? Do fomento?

Houve mudança na regulamentação interna sobre extensão?

Houve aumento de demanda por bolsas/apoio?p p

Houve valorização da extensão na Universidade?

Houve mudança na sua concepção de extensão? Na sua ç pç
forma de ensinar? Na sua pesquisa?



O q e solicitar ao O que solicitar ao 
coordenador?

Quais as mudanças mais significativas dos 
bolsistas envolvidos em termos acadêmicos? E 
em termos sociais? E tecnológicos? E de visão de 

d   d  lid d ?mundo e da realidade?

Os bolsistas podem ser localizados para serem 
t i t d ? Q t  i  l li á i ?entrevistados? Quantos seriam localizáveis?

Qual o perfil dos alunos? Eles faziam parte de 
 ú i  ? Q l  t h  édi  d  um único curso? Qual o tamanho médio das 

turmas de origem?

H  dit ã i l ? C  f i  Houve creditação curricular? Como foi esse 
processo?



Pena  terminoPena, terminou...

AVALIAÇÃO DA 
EXTENSÃO

Mód l  M it t   Módulo: Monitoramento e 
avaliação da extensão avaliação da extensão 

universitária
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