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RESUMO 

 

Trata-se de uma pesquisa de usuários do Sistema de Informação da Extensão da 
Universidade Federal de São Paulo (SIEX/UNIFESP), cujo o objetivo é analisar o 
Sistema de Informações de Extensão – SIEX – para cadastro e credenciamento 
dos programas e projetos sociais da Proec/Unifesp como espaço educativo para a 
comunidade acadêmica. A motivação para este trabalho surgiu diante da 
quantidade de ações registradas no SIEX/UNIFESP desde o seu lançamento e da 
experiência da pesquisadora em mediar o contato entre usuário-sistema. O 
caminho metodológico abrangeu a aplicação de questionário aos Coordenadores 
de Programas e Projetos Sociais e entrevistas semi-estruturados com 
Coordenadores das Câmaras de Extensão e Cultura dos Campi da Unifesp. O 
SIEX/Unifesp implantado em 1999, vem sendo reconstruído a partir das demandas 
e necessidades, respondendo a uma política nacional de criação e sustentabilidade 
de sistemas de informação que permitam disseminação, troca e amplificação das 
Ações, projetos e programas extensionistas.  Os resultados e os movimentos 
analíticos permitem apreender um entendimento ampliado sobre extensão 
universitária como espaço de produção de saberes e construção de nexos 
orgânicos entre universidade e sociedade. As experiências significativas realçadas 
por Coordenadores enfatizaram a troca de saberes, o encontro com a comunidade, 
a partilha de práticas e a valorização do diálogo como estratégia e método. O SIEX 
constitui-se em um espaço importante para sistematização de informações e 
planejamento das ações, porém enfrenta nós críticos em relação às condições de 
trabalho, adequação às diferentes naturezas dos projetos de extensão e 
valorização por parte da comunidade acadêmica. Essa pesquisa contribui para as 
atividades de extensão da UNIFESP ao dar voz aos usuários do SIEX/UNIFESP, 
apreendendo suas percepções e conhecendo suas experiências extensionistas e 
com o SIEX/Unifesp, permitindo, aprimoramentos e avanços. Ao situar o 
SIEX/Unifesp como espaço educativo, o presente estudo gerou como Produtos (1) 
Manual de Utilização do SIEX/Unifesp e (2) Proposta de Discussão Compartilhada 
do SIEX/Unifesp como espaço educativo.    
 
Palavras-chave: Extensão universitária, estudo de usuários, Sistema de 
Informação de Extensão  
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Abstract 

 

This is a survey of users of the Extension Information System of the Federal 
University of São Paulo (SIEX / UNIFESP), whose objective is to analyze the 
Extension Information System (SIEX) to register and accredit the programs and 
social projects of the Proec/Unifesp as an educational space for the academic 
community. The motivation for this work arose in view of the number of actions 
registered in SIEX / UNIFESP since its launch and the researcher's experience in 
mediating the contact between user-system. The methodological path covered the 
application of a questionnaire to the Coordinators of Programs and Social Projects 
and semi-structured interviews with Coordinators of Extension Chambers and 
Culture of Unifesp Campi. SIEX / Unifesp, implemented in 1999, has been rebuilt 
based on the demands and needs, responding to a national policy for the creation 
and sustainability of information systems that allow the dissemination, exchange 
and amplification of the Extension Actions, projects and programs. The results and 
analytical movements allow us to grasp an expanded understanding of university 
extension as a space for the production of knowledge and the construction of 
organic links between university and society. The significant experiences 
highlighted by Coordinators emphasized the exchange of knowledge, the encounter 
with the community, the sharing of practices and the valorization of dialogue as 
strategy and method. SIEX is an important space for information systematization 
and planning of actions, but it faces critical nodes in relation to the working 
conditions, adequacy to the different natures of extension projects and valorization 
by the academic community. This research contributes to the extension activities of 
UNIFESP by giving voice to the users of SIEX / UNIFESP, apprehending their 
perceptions and knowing their extensionist experiences and with SIEX / Unifesp, 
allowing for improvements and advances. By situating SIEX / Unifesp as an 
educational space, the present study generated as Products (1) SIEX / Unifesp User 
Manual and (2) SIEX/Unifesp Shared Discussion Proposal as an educational space. 
 
Key words: Extension university, study of users, Extension Information System 
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   1. INTRODUÇÃO 
 

 

 



Introdução 

1.1. Trajetória da Pesquisadora, as origens da pesquisa 

Em 1990, ingressei como servidora da Escola Paulista de Medicina. Iniciei 

meu trabalho como assistente administrativa no Departamento de Anatomia 

Patológica, depois me transferi para Pós-Graduação do Departamento de 

Obstetrícia, antigo Departamento de Tocoginecologia, também da Escola Paulista 

de Medicina e, desde 2006, trabalho na Pró-Reitoria de Extensão, no setor de 

Programas e Projetos Sociais da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. 

Minhas atividades no setor onde atuo são bastante intensas e 

diversificadas, conforme demonstradas abaixo: 

• Analisar, coordenar, controlar e avaliar as ações de extensão da 
universidade, no que diz respeito a programas e projetos sociais, sob a luz 
do Plano Nacional de Extensão Universitária.  

• Propor a criação de prêmios para programas/projetos sociais relevantes. 

• Divulgar Editais de Programa de Bolsa de Extensão a todos os 
Coordenadores de Programas e Projetos Sociais, bem como para toda a 
comunidade Universitária. 

• Credenciar, recredenciar e descredenciar os programas e projetos sociais 
de extensão, após avaliação das Câmaras de Extensão, de acordo com os 
seus aspectos técnicos, que deverão estar em consonância com as 
orientações do Plano Nacional de Extensão Universitária. 

• Propor, coordenar e organizar encontros, congressos e fóruns para 
discussão dos Programas e Projetos Sociais de extensão universitária. 

• Exercer as atividades delegadas pelo Conselho de Extensão. 

• Gerenciar as bolsas de extensão da PROEX, cedidas aos estudantes para 
participarem dos programas e dos projetos sociais de extensão, através de 
processo seletivo anual. 

• Acompanhar e controlar o fluxo de programas/projetos sociais para que se 
cumpra o Regimento, principalmente no tocante aos prazos de 
recredenciamento. 

• Enviar mensalmente a relação de bolsistas, previamente assinada pela Pró-
Reitora de Extensão, para a Contabilidade da UNIFESP para que se efetue 
e pagamento aos mesmos 

• Emitir certificado para a equipe que atuar nos programas e projetos sociais 
de extensão. 
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Reconheço que o desenvolvimento desta pesquisa possibilita-me não 

somente a qualificar minha atuação cotidiana no trabalho, mas também a construir 

uma visão sistêmica pratica do campo profissional, vislumbrando mais claramente 

os objetivos e metas que deveriam ser atingidos no âmbito da melhoria da gestão 

desta área, na UNIFESP. 

No percurso profissional na PROEC é importante destacar o lugar da 

equipe como núcleo de processo de trabalho na universidade: troca de saberes, 

experiências, demandas diferenciadas, tudo contribui para a busca de um Sistema 

de Informação de Extensão (SIEX) que seja completo e se efetive como espaço 

pedagógico. Neste sentido, ressalto ainda que a equipe da Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura é constituída por diferentes profissionais e parte deles 

trabalham com o SIEX de acordo a sua atividade, tendo em vista que os dados 

inseridos variam conforme o tipo de ação de extensão. Um desafio tem sido 

articular as diferentes atividades, pois identifica-se que há uma efetiva interação 

entre os setores e a alimentação dos dados seguem padronizações diferentes. 

Em minha trajetória, as origens desta pesquisa. 

 

1.2. Contextualização do objeto. 
No contexto da Universidade Federal de São Paulo – Unifesp foi criada, em 

1996, a Pró-Reitoria de Extensão, que passou a organizar e cadastrar, de forma 

centralizada, as ações de extensão da Instituição. (UNIFESP, 2009). 

Antes da criação da referida Pró-Reitoria, as ações de extensão, realizadas 

sob a forma de projetos, cursos e eventos, eram descentralizadas e não eram 

reconhecidas, na maioria das vezes, como ações de extensão. 

Alguns regulamentos e normatizações foram estabelecidos, gradativamente, 

permitindo que a maior parte das ações de extensão fossem credenciada na Proex.  

E uma política de extensão na Universidade vem sendo construída ao longo do 

tempo. 

Todas as diretrizes e efetivação dessas políticas emergem à luz do Plano 

Nacional de Extensão (2012) e dos documentos elaborados pelo Fórum de 

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX). 
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Em 2016, a Pró-Reitoria de Extensão – Proex, após um processo de 

discussão com toda a comunidade acadêmica, passa a ser Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura - Proec1 e organiza-se de acordo com o organograma abaixo: 

 

 

 
Fonte: Proec/Unifesp 2 

 

A Câmara de Extensão, instituída em todas as Unidades Acadêmicas da 

Unifesp, desde 2012, se constitui num órgão consultivo, deliberativo e de 

acompanhamento, subordinada à Congregação da Unidade Acadêmica 

correspondente e ao Conselho de Extensão - COEx. Propõe políticas de 

desenvolvimento das atividades de extensão (programas e projetos sociais, cursos 

1 Resolução Consu (Conselho Universitário)121 de 17 de fevereiro de 2016.  
2 http://www.unifesp.br/reitoria/proex/institucional/a-proex/organograma, acessado em 05/03/2017 
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de extensão, eventos, prestação de serviços, cursos de pós-graduação latu sensu 

e programas de residência) a serem realizadas pela Unidade Universitária, 

conforme a Política de Extensão definida pelo Fórum de Pró-reitores de Extensão 

das Universidades Públicas Brasileiras – FORPROEX e do Regimento Interno da 

Unifesp, com os seguintes objetivos:  

I.  Ampliar a relação entre a universidade e a sociedade.  

II. Reafirmar a extensão universitária como um processo acadêmico indispensável 

à formação discente, e à qualificação do quadro docente e técnico-administrativo.  

III. Estabelecer diretrizes e desenvolver ações que permitam à Unidade 

Universitária a consecução das atividades de extensão  

IV. Zelar pela qualidade das atividades de extensão 

(Regimento Interno – Câmara de Extensão – Proex/Unifesp - 2012) 

Também é função da Câmara de extensão articular diversos setores da 

Instituição, bem como realizar intercâmbios institucionais, no âmbito dos programas 

e dos projetos que integram a Unifesp, junto aos municípios do Estado e ao setor 

produtivo. 

Atualmente, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – Proec é responsável pelo 

credenciamento e gerenciamento de extensão definidas pelo FORPROEX, a saber: 

ação de responsabilidade social, cursos, eventos, prestação de serviços e 

programas e projetos de extensão. É responsável também pelos cursos de pós-

graduação lato sensu da Instituição.  

No âmbito da PROEC insere-se o Sistema de Informação de Extensão da 

Unifesp (SIEX/Unifesp). A presente investigação centra-se no referido Sistema. 

Frente às experiências da pesquisadora, que, participando do SIEX, tem 

vivido inquietações quanto à resistência/dificuldade dos usuários em manejar as 

interfaces e possibilidades, emerge também a motivação para a realização da 

pesquisa. 
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1.3. Questões norteadoras da pesquisa  

- Quais as características do SIEX como sistema de informação? 

- Como os coordenadores dos programas e projetos compreendem o 

SIEX? 

- Quais as contribuições do SIEX do ponto de vista da gestão das 

Câmaras de Extensão? 

- Como o SIEX tem sido um espaço educativo para os coordenadores 

de programas e projetos de extensão na Unifesp? 
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2. OBJETIVOS 
 

 
 



Objetivos 
 

Geral:  

Analisar o Sistema de Informações de Extensão – SIEX – para cadastro e 

credenciamentos dos programas e projetos sociais da Proec/Unifesp como espaço 

educativo para a comunidade acadêmica. 

 

Específicos:  

- Apreender as concepções e vivências dos coordenadores de programas e 

projetos sobre o SIEX; 

- Discutir as concepções e vivências dos coordenadores das Câmaras de 

Extensão sobre o SIEX; 

- Discutir as potencialidades do SIEX como espaço educativo para a 

comunidade da Unifesp no que se refere ao seu funcionamento e fluxo; 

- Identificar as facilidades e dificuldades da utilização deste sistema pelos 

coordenadores de programas e projetos sociais. 
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Revisão da Literatura 
 

3.1.  A Extensão Universitária: diálogos com a literatura  

A história da extensão está ligada à origem das universidades européias, 

caracterizando-se por campanhas de saúde e assistência às populações carentes 

e apontando para uma atividade pensada para redimir a Universidade do seu 

distanciamento de um determinado grupo social que não tinha acesso a ela. O que 

se nota desde a sua origem é que, além do caráter opcional, a extensão constituiu-

se de um caráter assistencialista, aproximando a Universidade da população, mas 

esvaziada de sentidos emancipatórios (Rocha, 2002). 

No Brasil, de acordo com Zenaide (2002), a extensão universitária teve 

origem na luta das universidades públicas pelo retorno do regime democrático:  

 
As ações de extensão centradas na educação para os direitos 
humanos e a cidadania democrática nasceram, portanto, no 
âmbito das universidades públicas, no bojo das lutas sociais 
pela democratização. Nesse sentido, foram vários os atores 
sociais que foram públicos e parceiros das universidades 
públicas, desde os trabalhadores rurais e urbanos até os 
educadores populares e os agentes do Estado. No processo 
de conquista do Estado Democrático de Direito várias foram 
as articulações que delinearam em práticas educativas em 
torno da promoção, proteção e defesa dos direitos humanos. 
(Zenaide, 2002, p.2). 

 
Para esta autora, as demandas socioculturais e políticas, nos anos 80 e 90, 

para a extensão universitária estavam direcionadas para ações educativas em 

temas relacionados à formação política, ações de assistência jurídica, assistência 

sócio-psico-pedagógica, entre outras. Tavares (1997) destaca que  

a extensão universitária desenvolvida no Brasil a partir do começo 

do século XX, foi influenciada por essas duas correntes: a européia, 

através de cursos de extensão ministrados nas universidades 

populares, resultantes do esforço autônomo dos intelectuais, 

objetivando aproximar-se da população na intenção de ilustrá-la, 

numa ênfase culturalista; e a americana, veiculada em instituições 

oficiais, mais voltada para utilização do conhecimento numa 

perspectiva de desenvolvimento de comunidade s, caracterizada 

pela idéia da prestação de serviços. (Tavares, 1997, p. 30).  
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 Segundo Sousa (2000), as atividades de extensão podem ser 

compreendidas a partir de três interlocutores em três diferentes momentos: 

- movimento estudantil no início das atividades de Extensão no Brasil até o 

Golpe de 1964;  

- o governo, do Golpe até a abertura política;  

- Instituições de Ensino Superior, da abertura política até os dias atuais. 

Neste percurso, as concepções sobre extensão universitária mostram-se 

múltiplas e historicamente condicionadas. Mais do que mera definição ou conceito, 

a extensão universitária apresenta-se como polissêmica: 

 

“Em qualquer espaço que se reúnem atores da extensão, a 

concepção do objeto apresenta-se como um enigma. E 

qualquer tentativa em decifrá-lo tem produzido uma 

polissemia de termos que em nada contribui para elucidar”. 

(Sousa, 2010,p.1) 

Na trajetória universitária brasileira, Jezine (2004), identifica três 

perspectivas: a assistencialista, a mercantilista e a social/acadêmica. De um 

modelo centrado na lógica do conhecimento científico em detrimento de qualquer 

outro para um modelo que valoriza e investe na interação universidade-sociedade, 

conhece-se, também, um modelo que prioriza a prestação de serviços. (Jesine, 

2004; Veras, Souza, 2016) 

A compreensão ético-política que orienta esta pesquisa nucleia-se na 

perspectiva de interação dialógica, crítica e participativa da extensão universitária:  

 

extensão proporciona na academia a geração de novos 

conhecimentos, a criação de novas modalidades de pesquisa, 

além da integração entre teoria e prática. Já na sociedade 

permite uma melhor percepção dos problemas sociais, 

econômicos e polıt́icos, assinala o autor. Para isso, 

necessário se faz que a universidade receba as demandas 

sociais e trabalhe essas para que a sua ação na comunidade 

não seja ingênua. (Santos, Passaglio, 2015, p. 24) 
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Rodrigues e col. (2013) situam a extensão universitária a partir das 

demandas sociais, promovendo, assim, uma relação mútua entre universidade e 

sociedade de forma que todos são beneficiados. Tendo em vista o caráter 

transformador da extensão como mola propulsora da formação acadêmica, a 

extensão universitária é um dos eixos desta formação, dada sua importância a partir 

da relação comunidade-sociedade (Santos e col., 2016). 

Santos e Passaglio (2015, p. 28) afirmam 

 

A extensão, como parte da formação na universidade, permite 

um conhecimento teórico-prático que amplia o ensino da sala 

de aula, além da criação e recriação de novos saberes. Ela se 

mostra importante para a formação, uma vez que coloca os 

alunos em contato com saberes, produzidos pela sociedade, 

externos à universidade, permitindo a tomada de consciência 

quanto às demandas sociais. A extensão coloca, ainda, 

questionamentos acerca da prática profissional permitindo 

uma visão crıt́ica sobre a atuação profissional e suas 

possibilidades de mudança. Permite, ao aluno, o contato com 

experiências para além do que é aprendido em sala de aula, 

ampliando a visão sobre a teoria. O contato com a 

comunidade amplia as possibilidades de atuação profissional, 

uma vez que esse conhecimento é articulado e 

contextualizado com as reais demandas sociais.  

 

 Refletir e pesquisar sobre o processo de relação constitui uma exigência 

contemporânea e um dos desafios a serem enfrentados pela universidade. Torna-

se imperativo, portanto, o debate a respeito da extensão universitária nos marcos 

da produção do conhecimento, ou seja, a consideração do que lhe é próprio como 

teoria e método. Compreendendo que a extensão articula-se organicamente com o 

ensino e a pesquisa, envolvendo a todos na tarefa de refletir, analisar, propor 

soluções e intervir de maneira transformadora. (Santos, Passaglio, 2015). 

O estudo de Pinheiro, Cruz e Chesani (2016), a partir de uma revisão 

integrativa de artigos científicos sobre extensão universitária na área da saúde, 
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identificaram dois estilos de pensamento predominantes, sendo um com forte 

articulação à educação popular e outro, vinculado às perspectivas assistencialista 

e de saúde biológica. Os autores afirmam uma maior na contemporaneidade ao 

estilo de pensamento que articula extensão e educação popular em saúde, 

buscando práticas extensionistas que sejam emancipatórias e subsidiem políticas 

públicas a favor dos direitos, da cultura, da educação, da saúde, da vida. 

 

3.2. A Extensão Universitária: uma incursão em documentos  

Os diálogos com a literatura situaram com vigor a importância central dos 

Fóruns, Planos e Políticas forjadas em meio às lutas e conquistas sociais no 

itinerário da extensão universitária no Brasil. 

Em 1968, a extensão torna-se obrigatória em todas as Instituições de Ensino 

Superior (IES) com a Reforma Universitária, Lei nº 5540/68. As atividades eram 

desenvolvidas por estudantes não havendo a obrigatoriedade de acompanhamento 

de professores.  

 

A Universidade e os estabelecimentos isolados de ensino 

superior estenderão à comunidade, sob a forma de cursos e 

serviços especiais, as atividades de ensino e os resultados de 

pesquisa que lhe são inerentes. (BRASIL, Lei Federal 

5.540/68). 

 

Muitas vezes, confundiu-se – e ainda se confunde – o papel da extensão 

com o do poder público ou das ONGs (RENEX, 2000a). Essa configuração trouxe 

novos desafios e alguns equívocos, exigindo que a universidade repensasse sua 

função social colocando em pauta a natureza de suas atividades-fim. Nesse 

contexto, não se pode desprezar as experiências do Programa Comunidade 

Solidária, através do Projeto Universidade Solidária, que contribuíram, ainda que 

timidamente, para conferir à extensão um status de atividade-fim (Sevegnani et al, 

2003).  
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A criação do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas Brasileiras, em 1987, trouxe um avanço na conceituação da Extensão 

Universitária, que é inserida no plano institucional e na proposta pedagógica.  

A extensão universitária compõe, junto com o ensino e a pesquisa, as três 

funções da Universidade, sendo definida, pelo Plano Nacional de Extensão 

Universitária (2001, p. 29), como: “[...] o 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”. 

 Assim, conforme já expressava o FORPROEX em 2002, o desejável é que 

o ensino e a pesquisa estejam em consonância com as demandas e necessidades 

da sociedade, vinculando a prestação de serviços a uma filosofia de construção de 

sujeitos autônomos. Uma das formas de operacionalizar essa filosofia é propiciar 

ao acadêmico a possibilidade de vivenciar a relação ensino/aprendizagem a partir 

da interlocução com os problemas da sociedade. A matéria-prima oriunda de tal 

relação precisa ser equacionada dentro e para além da sala de aula, considerando-

se o saber em sua construção inter, multi e transdisciplinar.  

Conforme Santos (2010): 

 
“A extensão envolve uma vasta área de prestação de serviços 
e os seus destinatários são variados: grupos sociais 
populares e suas organizações; movimentos sociais; 
comunidades locais ou regionais; governos locais; o setor 
público; o setor privado. Para além de serviços prestados a 
destinatários bem definidos, há também toda uma área de 
prestação de serviços que tem a sociedade em geral como 
destinatária”. (Santos, 2010, p.73) 

 

De acordo com o Fórum de Pró-Reitores das Universidades Públicas 

Brasileiras (2012), a extensão é uma das atividades-fim da universidade e tem por 

objetivo disseminar o conhecimento desenvolvido por ela, além de captar e 

sistematizar conhecimentos produzidos pela sociedade e nela intervir. Nesse 

processo interativo, a extensão busca não só atender às necessidades locais e 

regionais das comunidades, mas também propiciar ao ensino e à pesquisa 

subsídios para a produção do conhecimento, considerando os desafios e 

problemas da realidade. 
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Em maio de 2012, foi aprovada a nova Política Nacional de Extensão 

Universitária que redefiniu o conceito de extensão universitária: 

 

“A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um 
processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e 
político que promove a interação transformadora entre 
Universidade e outros setores da sociedade” (Política 
Nacional de Extensão Universitária, 2012).  
 

Foram definidas também, as diretrizes de orientação para implementação de 

ações de Extensão Universitária. Elas devem orientar a formulação e 

implementação das ações de Extensão Universitária, pactuados no FORPROEX 

(2012), são as seguintes: Interação Dialógica, Interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade, Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão, Impacto na 

Formação do Estudante e Impacto e Transformação Social. 

A Interação Dialógica orienta o desenvolvimento de relações entre 

Universidade e setores sociais marcadas pelo diálogo e troca de saberes, 

superando-se, assim, o discurso da hegemonia acadêmica e substituindo-o pela 

ideia de aliança com movimentos, setores e organizações sociais. Não se trata mais 

de “estender à sociedade o conhecimento acumulado pela Universidade”, mas de 

produzir, em interação com a sociedade, um conhecimento novo.  Um 

conhecimento que contribua para a superação da desigualdade e da exclusão 

social e para a construção de uma sociedade mais justa, ética e democrática. 

(FORPROEX, 2012). 

A diretriz de Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade para as ações 

extensionistas busca superar a dicotomia teoria e prática, combinando 

especialização e consideração da complexidade inerente às comunidades, setores 

e grupos sociais com os quais se desenvolvem as ações de Extensão ou aos 

próprios objetivos e objetos dessas ações. Dessa maneira, espera-se imprimir às 

ações de Extensão Universitária a consistência teórica e operacional de que sua 

efetividade depende (FORPROEX, 2012). 

A diretriz Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão reafirma a Extensão 

Universitária como processo acadêmico. Nessa perspectiva, o suposto é que as 
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ações de extensão adquirem maior efetividade se estiverem vinculadas ao 

processo de formação (ensino) e de geração de conhecimento (pesquisa). No que 

se refere à relação Extensão e Ensino, a diretriz de indissociabilidade situa o 

estudante como protagonista de sua formação, processo que lhe permite 

reconhecer-se como agente de garantia de direitos e deveres e de transformação 

social. Dessa maneira, emerge um novo conceito de ‘sala de aula’, que não mais 

se limita ao espaço físico tradicional de ensino-aprendizagem: ‘salas de aula’ são 

todos os espaços, dentro e fora da Universidade, em que se apreende e se 

(re)constrói o processo histórico-social em suas múltiplas determinações e facetas. 

Na relação entre Extensão e Pesquisa, abrem-se múltiplas possibilidades de 

articulação entre a Universidade e a sociedade,  compreendendo-se a vida 

acadêmica tanto no que se refere à incorporação de estudantes de pós-graduação 

em atividades extensionistas, como a produção acadêmica a partir das atividades 

de Extensão, seja no formato de teses, dissertações, livros ou capítulos de livros, 

artigos em periódicos e cartilhas, seja no formato de apresentações em eventos, 

filmes ou outros produtos artísticos e culturais (FORPROEX, 2012). 

Quanto ao Impacto na Formação do Estudante, as atividades de Extensão 

Universitária constituem aportes decisivos à formação do estudante, seja pela 

ampliação do universo de referência que ensejam, seja pelo contato direto com as 

grandes questões contemporâneas. (FORPROEX, 2012). 

A diretriz Impacto e Transformação Social reafirma a Extensão Universitária 

como o mecanismo pelo qual se estabelece a inter-relação da Universidade com 

os outros setores da sociedade, com vistas a uma atuação transformadora, voltada 

para os interesses e necessidades da maioria da população, e propiciadora do 

desenvolvimento social e regional e de aprimoramento das políticas públicas. 

Nesse sentido, a diretriz Impacto e Transformação Sociais imprime à Extensão 

Universitária um caráter essencialmente político, respondendo à necessidade de 

levantar possibilidades de enfrentamento do neoliberalismo e da mercantilização 

das atividades universitárias. (FORPROEX, 2012). 

Estas Diretrizes pressupõem uma ação de mão dupla: da universidade para 

a sociedade e da sociedade para a universidade. Isto porque os atores sociais que 

participam da ação, sejam pessoas inseridas nas comunidades com as quais a 

ação de Extensão é desenvolvida, sejam agentes públicos (estatais e não-estatais) 
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envolvidos na formulação e implementação de políticas públicas com as quais essa 

ação se vincula, também contribuem com a produção do conhecimento.  

Neste âmbito, corrobora-se e reforça-se o entendimento de que a Extensão 

Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e 

político que promove a interação transformadora entre Universidade e outros 

setores da sociedade. (FORPROEX, 2010). 

Nesta direção e considerando a importância de se mensurar a contribuição 

oferecida pelas ações extensionistas para a produção e construção do 

conhecimento, bem como a transformação social, o FORPROEX fez proposições 

para orientar a construção de um sistema monitoramento e avaliação nacional 

(FORPROEX, 2001a). São estabelecidos os parâmetros para a avaliação, tendo 

em vista as especificidades das Universidades Públicas e a relação da Extensão 

Universitária com o Ensino e a Pesquisa. As dimensões do sistema proposto são 

as seguintes: 

1.1. Política de Gestão 

1.2. Infraestrutura 

1.3. Relação Universidade – Sociedade 

1.4. Plano Acadêmico 

1.5. Produção Acadêmica 

Delineia-se, desta forma, a relevância do desenvolvimento de um Sistema 

de Informação das Atividades de Extensão: em 1999, foi estabelecida como uma 

das ações prioritárias para a extensão nacional,  a implantação de um sistema de 

informação que implemente o registro de todas as ações de extensão, Essa 

deliberação implicou em movimentos de todas as IES no sentido que pudessem 

criar um “Sistema  compatı́vel a avaliações e ao conhecimento público da produção 

da Extensão.“ (FORPROEX, 2007, p.21) 

Esse sistema de monitoramento e avaliação deve ter abrangência nacional, 

pelo menos quanto aos aspectos mais gerais das ações extensionistas, e, no que 

se refere a estes, deve ser construído em parceria com instituições de caráter 

nacional, como o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
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Teixeira (INEP), do MEC, e estar articulado com os sistemas de monitoramento e 

avaliação já existentes; por exemplo, o Censo da Educação Superior. Sistemas de 

âmbito local ou regional podem ser construídos, de forma articulada ou não com 

um sistema nacional, de forma a complementarem o registro de informações ou a 

avaliação de ações extensionistas específicas. (FORPROEX, 2012). 

 

3.3. Sistema de Informação das Atividades de Extensão: contexto, 
demandas e desafios 

 No documento Extensão Universitária: organização e sistematização 

(Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, 2007, 

p.21) encontra-se: 

Em 2003, o Ministério da Educação apoiou a adaptação e 
atualização do software Sistema de Informação da Extensão da 
UFMG para ser utilizado pelas instituições que compõem o 
FORPROEX. Nasceu assim o SIEXBRASIL (http:// 
www.siexbrasil.renex.org.br/), um sistema pioneiro no domínio da 
Extensão Universitária. Seu lançamento desempenhou um papel 
importantíssimo na integração das ações de extensão no paıś. É 
um sistema de informação na Web com objetivo de padronizar, 
nacionalmente, a terminologia aplicada no registro de ações de 
extensão, criando assim, um cadastro único da Extensão 
Universitária no Brasil. A caracterıśtica principal desse sistema é a 
possibilidade de registro e consulta sobre programas, projetos, 
cursos, eventos, prestação de serviços, publicações e outros 
produtos acadêmicos promovidos pelas universidades públicas. O 
sistema é alimentado a partir do preenchimento dos formulários por 
qualquer usuário previamente cadastrado e aprovado. Os dados 
dos formulários enviados são submetidos à aprovação ou 
confirmação do gestor local e, se aprovados, serão 
automaticamente registrados e passarão a integrar a base de 
dados nacional. As consultas a esse banco de dados são abertas 
a toda a comunidade, sem a necessidade de cadastro prévio, 
código ou senha. (p 21) 
 

No referido documento há indicação dos campos/áreas que deveriam ser 

consideradas na criação do Sistema de informação: áreas de conhecimento, áreas 

temáticas, linhas de extensão, ações de extensão, publicações e produtos 
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acadêmicos. E ainda, discorre sobre os relacionamentos entre as ações de 

extensão, flexibilização curricular, avaliação e censo da educação superior INEP. 

E no que consiste um Sistema de Informação?  

Guimarães e Évora (2004) definiram sistemas de informação: 

  
Os sistemas de informação nos ambientes empresariais são 
constituídos do gerenciamento da informação, a partir do 
levantamento das necessidades informacionais dos decisores, da 
coleta e obtenção dos dados, na análise dos dados transformando-
os em informação, na distribuição da informação de acordo com as 
necessidades do decisor, da utilização das informações pela sua 
incorporação no processo de trabalho e, finalmente, da avaliação 
constante dos resultados obtidos e de redirecionamentos no 
sistema para atender às demandas e antecipar as necessidades 
dos decisores. (p. 75)  

 

Qualquer sistema é capaz de conservar e processar dados. Segundo 

Buckingham et al. (1987), “um Sistema de Informação é uma entidade sócio-técnica 

que junta, armazena, processa e disponibiliza informação relevante para uma 

organização de modo a torna-la acessível e útil para quem a deseje e possa utilizar” 

 

No que se refere a pesquisas que abordam o Sistema de Informação de 

Extensão (SIEX) foi possível identificar a pesquisa desenvolvida por Terto (2013), 

realizada com usuários do SIEX/UFMG, sinaliza que as concepções de extensão 

aproxima-se da Política Nacional de Extensão Universitária, construídas, 

prioritariamente, a partir da prática. Sobre o SIEX, a autora afirma: 

 

A pesquisa revelou que o uso do SIEX/UFMG vai além de 

suas funções básicas (registrar, aprovar/reprovar e auditar), 

uma vez que os entrevistados relataram utilizá-lo para 

estabelecer parcerias, pesquisar ações e elaborar relatórios a 

partir das estatıśticas fornecidas pelo sistema. Sugere-se que 

seja feita uma maior divulgação das funcionalidades do 

sistema e que seu uso seja estimulado de forma a planejar o 

crescimento e o fortalecimento das ações de extensão na 

universidade. (p. 88) 
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Dentre os desafios, Terto (2013), foi sugerida que seja feita uma maior 

divulgação das funcionalidades do sistema e que seu uso seja estimulado de forma 

a planejar o crescimento e o fortalecimento das ações de extensão na universidade 

e mais: 

Oferecer orientação constante para funcionários e 

professores acerca do conceito e das diretrizes de extensão, 

principalmente quando esses ingressam na universidade; 

Oferecer treinamento constante para funcionários e 

professores acerca do funcionamento do SIEX/UFMG, 

principalmente quando ocorre a troca de funcionários do setor 

e/ou ingresso de novos professores, uma vez que os 

entrevistados que realizaram o curso de aperfeiçoamento 

oferecido pela PROEX demonstraram maior entendimento e 

compreensão acerca do processo de registro de uma ação no 

sistema; 

Definir quais diretrizes devem ser necessariamente atendidas 

para que uma ação seja considerada extensionista; 

Rever a classificação de prestações de serviço como ações 

de extensão, principalmente quando não há a participação de 

alunos na mesma; 

Estimular e propiciar a interação entre os professores e o 

CENEX da própria unidade, para que eles não procurem 

diretamente a PROEX; 

Dar amplo conhecimento aos CENEX da possibilidade de 

elaboração de relatórios a partir de estatísticas fornecidas 

pelo sistema e padronizar esse uso de forma que se possa 

analisar o que já foi realizado em termos de ações de 

extensão e planejar melhorias para os anos seguintes; 

Discutir estratégias para que os registros sejam atualizados 

com mais frequência, uma vez que o hábito de atualizá-los 

somente sob demanda e na época de renovação das bolsas 

compromete a qualidade dos mesmos, já que se passa muito 
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tempo realizando a atividade de extensão sem que o registro 

retrate quem são os envolvidos na ação e o que acontece de 

fato; 

Implantar um sistema de ouvidoria para que haja uma maior 

proximidade entre a PROEX e os usuários do SIEX/UFMG, 

de forma que se conheçam melhor suas necessidades e 

percepções para permitir melhorias no sistema utilizado e nas 

relações estabelecidas entre PROEX, CENEX, e usuários do 

SIEX/UFMG. (p.90) 
 

 

Neste contexto, reforça-se o SIEX como uma política institucional e 

ministerial, concretizando espaços efetivos de organização, repositório, 

disseminação e troca de ações e projetos extensionistas. 
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4.1. Contexto da pesquisa 

A Universidade Federal de São Paulo, criada em 1994, numa concepção de 

uma universidade plena abrange, atualmente, com seis campi, sendo campus São 

Paulo (Escola Paulista de Medicina – EPE e Escola Paulista de Enfermagem – 

EPM), Baixada Santista, Diadema, Guarulhos, São José dos Campos e Osasco. 

(Unifesp, 2017) 

Oferece 55 cursos de graduação assim distribuídos: na Baixada Santista são 

oferecidos cursos nas áreas de Ciências da Saúde e Ciências do Mar; 

em Diadema, são ministrados cursos nas áreas de Ciências Biológicas, Exatas e 

da Terra; em Guarulhos, estão concentrados cursos na área de Humanidades; 

em Osasco, estão organizados cursos pertencentes à área de Ciências Sociais 

Aplicadas; em São José dos Campos, são desenvolvidos cursos nas 

áreas de ciência e tecnologia; e, em São Paulo, estão instalados cursos na 

área de Ciências da Saúde. (Unifesp, 2017) 

Possui 57 cursos de pós-graduação entre Mestrado, Doutorado e Mestrado 

Profissional, 306 cursos de especialização, 45 cursos de Aperfeiçoamento, 95 

Programas de Residência Médica3.   

A Universidade desenvolve, por meio da Pró-reitoria de Extensão e Cultura 

(PROEC) e Câmaras de Extensão e Cultura – CAEC – das Unidades Acadêmicas, 

65 programas e 160 projetos de extensão universitária, evidenciando o 

compromisso institucional com as demandas sociais4. 

O credenciamento das atividades (que não é uma ação pontual, mas um 

processo institucional) visa estabelecer uma política de extensão local. 

Para serem credenciadas, as propostas de programas e projetos devem 

atender às seguintes diretrizes: 

Natureza acadêmica: 

- Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 

- Interdisciplinaridade 

3Fonte:  https://www.unifesp.br/reitoria/indicadores/ 
4 Fonte: SIEX, 2017 
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- Impacto na formação do estudante 

- Geração de publicações e outros produtos acadêmicos 

Relação com a sociedade: 

- Impacto social 

- Relação dialógica com a sociedade 

 

Para que os projetos de extensão possam participar de Editais externos e 

para que os estudantes possam concorrer a bolsas de extensão (que são 

institucionais, mediante edital interno), os projetos precisam ser credenciados pela 

Pró-Reitoria, por meio do sistema de banco de dados da extensão da Unifesp 

(SIEX/Unifesp). 

 
 

4.2. Tipo de pesquisa 

Para atingir os objetivos propostos neste estudo, desenvolvemos uma 

pesquisa de caráter exploratório, para analisar o sistema de informações de 

extensão para cadastro e credenciamento dos programas e projetos sociais da 

Proec/Unifesp, como um espaço educativo para a comunidade acadêmica. 

A pesquisa exploratória visa proporcionar visão geral acerca de determinado 

fato, constituindo a primeira etapa de uma investigação mais ampla. Realizamos 

um recorte, focando a pesquisa nos registros de projetos e programas sociais 

constantes no SIEX/Unifesp. 

 
4.3.  Participantes 

Os sujeitos da pesquisa foram todos os envolvidos com a inserção e 

atualização de programas e projetos sociais no SIEX, quais sejam, coordenadores 

das Câmaras de Extensão e coordenadores de programas e projetos sociais das 

diferentes áreas temáticas. 
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4.4. Critérios de inclusão 

 Coordenadores das Câmaras que estavam à frente das atividades  

 Coordenadores de Programas e projetos com mais de cinco anos de 

inclusão no sistema, sendo 04 Campus São Paulo (sendo 1 EPM e 3 

EPE), 12 Baixada Santista, 01 Diadema, 04 Guarulhos, 06 Osasco e 

02 São José dos Campos, perfazendo o total de 29 coordenadores, 

selecionados a partir do banco de dados do SIEX/UNIFESP. 

 
4.5. Critérios de Exclusão 
 Não quiseram participar da pesquisa 

 Estivessem afastados dos seus cargos e funções 

 

4.6. Produção de dados 

1. Entrevista semi-estruturada dirigida aos coordenadores das Câmaras de 

Extensão. 

A entrevista semiestruturada consiste em um conjunto de perguntas que 

servem como guia para entrevista, não sendo necessário que siga a ordem em que 

se encontram as questões. Tal estratégia favorece a flexibilidade do entrevistador 

em se adaptar ao ritmo e raciocínio do entrevistado, além de garantir que todos os 

entrevistados respondam às mesmas questões. A entrevista semiestruturada 

permite otimizar o tempo e selecionar temáticas para aprofundamento (COSTA, 

2004). 

O roteiro da entrevista se baseou no conhecimento acerca do SIEX, a 

utilidade do sistema no processo de trabalho, dificuldades e facilidades do sistema, 

a utilização do sistema como ferramenta para práticas pedagógicas e sugestões 

aprimoramento do sistema (roteiro no Apêndice 8). 

As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra e os dados foram 

produzidos com prévia anuência e assinatura de termo de consentimento livre e 

esclarecido de todos os participantes. 

As entrevistas foram realizadas no Período de março a maio de 2016. 
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2. Questionário dirigido a 29 coordenadores dos programas e projetos 

sociais cadastrados no SIEX nos últimos cinco anos. 

O questionário abrangeu as mesmas áreas de investigação propostas para 

a entrevista (roteiro em anexo). Segundo Gil (1999, p.128), questionário, pode ser 

definido “como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos 

elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 

situações vivenciadas etc.” 

Foram enviados 29 questionários e recebidos 12 questionários, sendo 02 de 

coordenadores que atuam no Campus São Paulo, 03 que estão inseridos no 

Campus Baixada Santista, 03 no Campus Guarulhos, 01, no Campus Diadema e 

03 no Campus Osasco. 
 

4.7. Análise de dados 

A análise de dados refere-se a um esforço de interpretação dos dados, para 

que possibilitem fornecimento de respostas às perguntas da pesquisa. 

Nesta pesquisa, os dados obtidos com as entrevistas foram analisados, 

segundo a técnica da análise de conteúdo (Minayo, 1994).  

Esta análise compreendeu: 

- ordenação dos dados: mapeamento de todos os dados obtidos. 

- categorização dos dados pela leitura exaustiva e repetida dos textos 

das entrevistas e dos questionários. 

- articulação entre as categorias obtidas e os referenciais teóricos da 

pesquisa, respondendo às questões da pesquisa, com base em seus 

objetivos. 

Desta forma, as entrevistas foram integralmente transcritas e elaborou-se 

quadros analíticos (Apêndice 4) 

Os questionários recebidos foram tabulados e agrupados a partir das 
questões norteadoras e também foram organizados quadros analíticos (Apêndice 
5). 
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4.8. Procedimentos éticos 

Em respeito à ética em pesquisa com seres humanos, tendo como base a 

Resolução 466/2012, do Ministério da Saúde, que orienta as pesquisas com seres 

humanos e Resolução 510/16, de 07 de abril de 2016, sobre a ética na pesquisa 

na área de Ciências Humanas, os dados só foram coletados após aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo – Hospital 

São Paulo (Processo Parecer nº 1267644, vide Anexo 1) e após assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexos 2 e 3). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

 



Resultados e Discussão 
 
 
5.1. Conhecendo o SIEX – Sistema de Informações de Extensão 

O gerenciamento das ações de extensão em toda PROEC é feito por meio 

do sistema de banco de dados da extensão da Unifesp (SIEX/Unifesp). Este 

sistema de informação teve sua criação e desenvolvimento na Universidade 

Federal de Minas Gerais e foi adquirido pela, então  PROEX/Unifesp em 1999. 

Tem como objetivo o registro e gerenciamento de todas as ações de extensão 

da Unifesp. 

Com o recorte feito para a presente pesquisa, SIEX no que se refere a 

registros dos programas e projetos sociais, é importante destacar que a atual 

configuração do SIEX/Unifesp representa movimentos contínuos de 

aperfeiçoamento do Sistema, buscando facilitar o acesso e a inserção dos 

dados. As inovações procedidas parece ter tornado o sistema bem mais intuitivo 

em relação ao antigo SIEX no que tange aos programas e projetos sociais como 

demonstraremos a seguir.  

Com a nova configuração disponibilizada em 2016, as falas dos sujeitos 

participantes desta investigação ainda se referem à configuração anterior do 

SIEX/Unifesp, exigindo maior ainda, esforço compreensivo do Sistema como 

espaço educativo, hipótese que orienta este estudo. 

5.1.1. Percorrendo o SIEX/Unifesp 

Para cadastrar um programa ou projeto de extensão universitária, existem 

dois caminhos. Na página da PROEC (http://www.unifesp.br/reitoria/proex/), ir ao 

menu ações, e em seguida clicar em ‘Credenciamento’ (figura 1). 

 
Figura 1 – Credenciamento de Programas/Projetos de Extensão Universitária 
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Na página de Credenciamento clicar em SIEX (Cadastro de Cursos, 

Eventos, Programas e Projetos (figura 2). 

 
Figura 2 – O acesso é realizado com senha do usuário da Intranet. 

Para cadastrar uma nova ação (programa, projeto etc), será necessário 

clicar novo e clicar em uma das opções (FIGURA 3). 

 
Figura 3 – Escolha do cadastro da nova ação 

 

Todos os campos que estão com asterisco são de preenchimento 

obrigatório (FIGURA 4). 

Caso o usuário não possua todas as informações no momento do 

cadastro, pode digitar dados temporários para possibilitar a gravação e, 

posteriormente, editar e atualizar os mesmos. A edição dos dados poderá ser 

feita tantas vezes forem necessários, antes do envio definitivo. 
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Existe uma diferença entre o botão gravar e o enviar, sendo que gravar a 

proposta poderá ser editada, conforme descrito acima e enviar não permite mais 

a edição, envia para análise das Câmaras de Extensão e Cultura do campus no 

qual o proponente está lotado. 

 
Figura 4 – Campos assinalados com asterisco são de preenchimento obrigatório 

Haverá um momento, durante o cadastramento da ação, que será 

necessário anexar a proposta (programa/projeto). Basta clicar no botão 

“Escolher arquivo”, onde abrirá uma janela onde o proponente deverá mostrar o 

caminho (local do arquivo) para clicar no documento e anexá-lo.  

 
Figura 5 – Inserção de anexo 

 

 Aparecerá uma janela para escolha do arquivo que será adicionado e, 

então, clicar em abrir. 
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Figura 6 - Escolher anexo. 

 Após clicar em “abrir” aparecerá o arquivo que foi anexado.  

O ícone lixeira permite que o arquivo seja excluído caso seja necessário. 

 
Figura 7 – O ícone lixeira permite que o arquivo seja excluído. 
 
 

Para adicionar nomes à equipe, basta escrever o nome ou parte dele e clicar 
na lupa. 

 
Figura 8 – Inserir nomes junto à equipe executora. 
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Para verificar nomes encontrados pelo sistema, ir em ‘Selecionar nome’ e 

clicar no nome desejado já elencado na lista. Clicar no +. Ao clicar neste botão 

(+) o membro da equipe é adicionado. A carga horária deve ser inserida. 

 
Figura 9 – Selecionar nomes da equipe envolvida. 
 

O mesmo se dá para inserção do departamento, disciplina etc, basta 

digitar o nome ou parte dele.  

 

Para gravar uma ação de extensão, basta clicar no botão correspondente 

e permite a edição sempre que se fizer necessário. 

 
Figura 10 – Gravar uma ação de extensão (programa/projeto). 

 

Ao finalizar o cadastramento, deve-se enviar, momento em que a ação será enviada 

para avaliação da Câmara de Extensão da lotação do proponente e não será mais 

possível qualquer alteração (edição). 

 

 
Figura 11 – Ao enviar uma ação de extensão (programa/projeto), a edição não será mais 
possível. 
 

 O processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento do 

SIEX/Unifesp evidencia um compromisso institucional de criar um repositório de 

informações que não somente registram e acumulam informações, mas também 
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articulam, disseminam e possibilitam troca. Este movimento corrobora as 

deliberações da política nacional (FORPROEXT, 2007), bem como vai ao 

encontro dos achados de Terto (2013). 

 

 

5.2. Os Olhares dos coordenadores de Câmaras de Extensão  

5.2.1. Concepções de Extensão 

 

Participaram da pesquisa seis coordenadores que atuam nos campi da 

Unifesp, sendo cinco professoras e um professor. Todos os participantes 

possuem doutorado em diferentes áreas: Administração Pública, Educação, 

Biomecânica, Bioquímica, Fisioterapia e Enfermagem. 

Com uma média de idade de idade de 43,5 anos, é importante sublimar 

que são professores adjuntos com sua inserção na Unifesp entre dois e 10 anos. 

No tocante à experiência como coordenadores das Câmaras de Extensão e 

Cultura – CAEC, observou-se um tempo que abrange de um a três anos. 

Estas professoras e este professor compreendem extensão como 

movimentos e processos de trabalho/atuação/prática da universidade junto à 

comunidade: 

 
Extensão universitária, no meu entendimento, são as atividades que a 

universidade, ela desenvolve junto à comunidade com o objetivo de 

trocar experiências (coordenador 1) 

a extensão universitária é uma forma, de trabalho em que a 

universidade trabalha, contribui com a sociedade. É um trabalho em 

que envolve pesquisa, mas também um envolvimento junto com a 

comunidade, oportunizando os alunos, nesses projetos, nesses 

trabalhos, além de desenvolver o aprender que eles tem do conteúdo 

dessas questões disciplinares, também essa responsabilidade aí com 

a sociedade e também o envolvimento maior com as ações da 

comunidade. (coordenador 2) 
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É fundamental sublinhar que este trabalho/atuação assume 

características peculiares para assumir o caráter de extensão, abrangendo 

reconhecimento do outro como sujeitos com saberes, partir da realidade e 

articulação com as demandas sociais:  

 

Então, isso pressupõe que tanto nós professores, alunos, técnicos que 

participamos do projeto, como a comunidade, tanto nós como eles, 

aprendemos. Então a nossa postura, ela não é uma postura de 

emissor; ela é uma postura de emissor e de receptor. (Coordenador 
1) 
 

Faz com que as pesquisas, elas estejam mais próximas da realidade 

da comunidade mesmo, né? Daquilo que nós temos na sociedade. 

(Coordenador 2) 
 

Minha ideia inicial era trabalhar com professor, formação continuada 

de professor, aí depois dessa experiência de trabalhar com professor, 

durante o tempo que eu estava aqui, surgiu a ideia do projeto 

sexualidade, trabalhar o tema sexualidade nas escolas que é um tema 

que a gente vê que professor às vezes tem mais dificuldade pra 

trabalhar com os alunos, (Coordenador 4) 

 
é estar junto com a comunidade, é trazer o que a gente desenvolve 

dentro do nosso núcleo dentro do nosso conhecimento para a própria 

comunidade universitária; é que a universidade realmente interfira 

onde ela tá presente na comunidade, tá junto com a comunidade que 

ela presta serviço, ela favorece que a comunidade não seja algo 

isolado do seu entorno, dos problemas sociais que acontecem onde 

ela passa, onde ela tá presente, então eu trago a extensão dentro 

desta concepção. (Coordenador 5) 

 

É importante reconhecer que a vivência como estudante pode 

potencializar uma compreensão ampliada e aplicada da extensão universitária: 
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comecei minha experiência na extensão como estudante desta 

mesma universidade participando de projetos de extensão durante 

toda a graduação, mesmo o tempo que eu tive fora, né, sem nenhum 

cargo, como estudante de pós-graduação, sempre tive próximo aos 

projetos de extensão e aí, quando eu assumi como docente, eu acabei 

assumindo a coordenação desses mesmos projetos que eu contribui 

com a fundação e participei durante os anos anteriores da minha 

entrada aqui na Universidade. E hoje eu atuo como coordenador de 

um projeto social. (Coordenador 5) 

 
5.2.2. Experiências com a Extensão Universitária 

 

No campo das experiências com a extensão universitária observa-se uma 

diversidade e complexidade de práticas dos coordenadores: 
  

Eu coordeno atualmente um programa de extensão universitária aqui 

no Campus São José dos Campos, o Programa chama Mãos 3D e é 

um programa que tem um convênio com o campo de reabilitação da 

cidade que atente pelo SUS e nós fazemos desenvolvimento, doação, 

reabilitação e próteses para crianças que não tem membro superior, 

fizemos a clínica de impressão 3D. Mas dentro do programas temos 

três projetos, o primeiro projeto é de divulgação, divulgação de 

palestras, eventos, divulgação de nova tecnologia tanto na área da 

saúde como na área de exatas e a segunda parte seria a parte da 

produção e entrega das próteses com a reabilitação e a terceira parte 

do programa é a parte de formação de pessoas para desenvolver a 

mesma atividade em outros lugares do Brasil... então nós damos 

treinamento e formação nessa área. (Coordenador 3) 

 
na formação continuada mostrar para o professor, trabalhar com 

professor, que dá pra gente fazer atividades nas escolas que não 

envolvem custo muito alto e, assim, deixa muito mais fácil o 

entendimento de ciências e biologia pro aluno e durante essa 

experiência nas escolas é que desenvolvi o outro projeto na escola 

que era de sexualidade. . (Coordenador 4) 
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A experiência mais forte, um grande mergulho foi na Residência 

Multiprofissional, que trabalha muito próximo à população de 

residentes para construção do cuidado, principalmente na atenção 

primária. (Coordenador 5) 

  

Uma coordenadora destaca bastante a relação que vem construindo entre 

a extensão e a pesquisa: 
  

Especificamente minha área de pesquisa é essa, todos os trabalhos 
que eu tenho feito de pesquisa estão muito voltados para a construção 
de escolas sustentáveis... Que os professores, os alunos, a 
comunidade passam a buscar construir uma escola melhor, mais 
sustentável a partir da apropriação. Então eu tenho desenvolvido 
desde o início em que eu entrei na unifesp, trabalhos com educadores, 
com professores, com os alunos, envolvendo, sensibilizando gestores 
das escolas, depois os professores... um trabalho de formação com 
eles, da escola pública, pra que eles possam trabalhar melhor essa 
questão da educação ambiental, do projeto da sustentabilidade da 
construção. Então eu tenho desenvolvido muito com isso. Tanto com 
os professores na forma de palestras, de cursos, também de ações 
pontuais ou ações planejadas, na construção de projetos dentro das 
escolas públicas. É esse o meu trabalho que eu tenho dedicado com 
a extensão... a construção de materiais didáticos pra que os 
professores possam trabalhar, jogos, atividades lúdicas junto com as 
crianças essa questão. (Coordenador 2) 
 

 
Um Coordenador realça sua busca por articular e valorizar os projetos de 

extensão na universidade: 
 

a outra experiência que eu tenho tido aqui é como coordenador do 
Núcleo de Apoio à Extensão do Campus São Paulo, onde eu tenho 
tentado trabalhar a articulação entre as Câmaras Técnicas da 
Medicina e da Enfermagem, tentando favorecer as ações de extensão, 
sobretudo as ações dos projetos e programas sociais, que a gente 
percebe que eles ficam um pouco relegados, porque os cursos de 
especialização Lato Sensu e Residência tomam muito tempo. 
(Coordenador 6) 
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5.2.3. A Relação dos Coordenadores com o SIEX 
 

Os coordenadores participantes relataram em relação ao SIEX: 
 

é assim o site às vezes a gente tem uma dificuldade, às vezes não é 
tão friendly, sabe... então aquilo que a vida faz pra quem que opera 
cotidianamente, não é fácil para aquele que opera eventualmente, né? 
Que vai lá, registra projeto e daqui há, sei lá, um ano, seis meses volta 
a registrar... então ele às vezes não é tão fácil. (Coordenador 1)  
 
o primeiro ano eu fiz trabalhos de extensão, continuei porque eu já 

fazia vários trabalhos com a comunidade, mas eu não cadastrei no 

SIEX porque eu não tinha conhecimento como fazia, de que forma 

entrava... é... a gente entra, tem muitos códigos, né? Então a gente 

fica muito perdida; as coisas não são muito esclarecidas. Você tem 

que ficar meio que tateando no escuro? (...) Agora, depois de alguns 

anos, eu comecei a achar maior facilidade e eu tenho feito muito isso 

com os colegas, sabe, quando eles entram eu tenho tentado ser essa 

ponte que eu tive com essa amiga pra poder me auxiliar, porque eu 

achei que eu perdi muito tempo, exatamente por não conhecer o 

sistema e não saber como que funcionava direito. 

 

O sistema de cadastro que nós temos atualmente para projetos e 

programas, ele não é bom. Eu sou coordenadora da extensão aqui 

vejo muita reclamação praticamente todas as pessoas que vão 

cadastrar projetos e programas e eu acredito que o modo como o SIEX 

funciona hoje, a maior parte das pessoas da investigação é tentar 

desenvolver projetos e programas e o sistema é bem complicado, o 

sistema não permite você salvar uma parte e continuar fazendo, e o 

pessoal passa a dedicar muito tempo a resolver problemas técnicos.... 

eu acredito que o sistema poderia ser bem melhor do que ele é agora 

e iria facilitar um monte de coisas. (Coordenador 2)  
 

eu acho que mesmo que a gente faça, a equipe  da Extensão fez um 

passo-a-passo, mas mesmo assim, a gente acha que é um formulário 

difícil pra preencher o SIEX. (Coordenador 4)  
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Para um coordenador as experiências com o SIEX estão marcadas pela 

dificuldade com o sistema, o que acaba gerando desmotivação e enfado com o 

processo de cadastramento dos projetos: 

 
ódio... porque eu acho que o sistema, ele precisa ser atualizado, ... aí 

eu não sei se a culpa é do sistema ou da má qualidade dos 

computadores, da conexão que a gente tem na Universidade. Então 

muitas vezes tentando cadastrar cursos ou evento ou projetos a gente 

tem dificuldade, porque a página expira aí a gente não consegue 

salvar... a gente perde um tempo bastante grande com isso. Eu 

acredito que as informações e a disposição do site poderia ser 

facilitada... então a gente tem muitas abas, a gente tem até duplicidade 

às vezes de algumas informações. As opções que a gente tem pra 

clicar em alguns campos elas estão desatualizadas aí quando a gente 

vai clicar em tipo de evento por exemplo a gente gostaria, experiência 

recente, a semana passada eu gostaria de cadastrar uma roda de 

conversa eu não achei essa opção. Um outro problema que a gente 

tem identificado é a questão dos locais... tá muito desatualizado. Então 

tem anfiteatro que existe na Universidade, mas que não existe como 

opção pra gente cadastrar; tem campus que eu não entendo... então 

quando a gente coloca o local do evento, tem que colocar dois outros 

locais e a gente acaba tendo que inventar uma informação, porque a 

página não deixa a gente seguir, então é essa. (Coordenador 6)  

 
 Um coordenador sinalizou uma potencialidade no SIEX: 

 
Acho que um ponto forte é a possibilidade de emissão de certificados, 

acho que isso desburocratiza, na medida em que a gente inscreve os 

participantes e autoriza a emissão de certificados, isso diminui o nosso 

trabalho e acho que diminui o trabalho da pró-reitoria também ou da 

própria Câmara de fazer essas emissões. (Coordenador 6)  

 

No campo das sugestões emergiu: 
    

Eu diria que minha sugestão é ter mais gente trabalhando nesse grupo 

pra melhorar ainda mais o atendimento. (Coordenador 1)  
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5.3. Os olhares dos Coordenadores dos Projetos 
 
5.3.1. Concepções de Extensão 
 

Participaram da pesquisa 12 coordenadores, sendo 02 de coordenadores 

que atuam no Campus São Paulo, 03 que estão inseridos no Campus Baixada 

Santista, 03 no Campus Guarulhos, 01, no Campus Diadema e 03 no Campus 

Osasco. 

Com uma média de idade de 43 anos, os coordenadores são professores 

adjuntos com inserção na Unifesp entre 02 e 10 anos. No tocante à experiência 

como coordenadores das Câmaras de Extensão e Cultura – CAEC, observou-se 

um tempo que abrange de 01 a três anos. 

Estes professores, compreendem extensão como a troca de 

conhecimento/experiências entre a comunidade e a universidade. 

 

Extensão levar o conhecimento e fazer parcerias com instituições, 
principalmente com instituições “extra-universitárias”, que promovam 
o bem estar social e traga experiências para a formação e prática dos 
alunos. (Participante 1) 

 

atividade fim da universidade que produz conhecimento a partir da 
aproximação com práticas sociais e conhecimentos gerados na 
comunidade na qual a universidade está inserida; atividades que 
envolvem e impactam diretamente na sociedade. (Participante 5) 

 

Promove interação e troca de saberes entre a comunidade 
universitária e a sociedade. (Participante 7) 

 

ações que articulam a universidade e diferentes segmentos sociais, 
resultando em ganhos paras as duas partes. Para a universidade é a 
oportunidade de exteriorizar seu trabalho de pesquisa e formação e 
também de recolher elementos que podem resultar em novas 
pesquisas ou aprimoramento das atividades acadêmicas. Para os 
segmentos sociais a atividade de extensão permite o contato com o 
mundo universitário e apresentar suas demandas. As atividades de 
extensão funcionam como importante fator de interlocução acadêmica 
tanto no interior da Unifesp como para além dele. (Participante 8) 
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5.3.2. Experiências Significativas 

 

Na sua grande maioria, as experiências retratam o ensinamento e 

aprendizado constantes, demonstrando a interação entre a comunidade e a 

universidade, retratando a troca de saberes. 

Sim, tem trazido experiências significativas e reflexões para avaliar o 

ensino e a prática que estamos desenvolvendo com os alunos na 

Faculdade. Tenho desenvolvido atividades de ensino de como avaliar 

e intervir em situações de violência contra a mulher e violência nas 

redes sociais, cyberbullying. Concepções - A idéia que orienta esse 

trabalho é melhorar o rastreio de violência, para que os alunos 

aprendam a importância desse fenômeno social, e levem para a sua 

prática futura como profissionais de saúde. ... Desenvolvemos um 

modelo de prevenção da violência nas redes sociais, e temos feito 

essa intervenção em colégios públicos, com a participação dos alunos 

da Faculdade, e também em reuniões com os professores dos 

colégios públicos. Estamos desenvolvendo uma revista em 

quadrinhos, que foi orientada a partir do trabalho, com a participação 

dos alunos dos colégios. (Participante 1) 

as atividades do projeto desenvolvido por uma bolsista buscou 

entendimento de bibliografia relacionada ao assunto mas também 

aplicação destes conceitos na prática das micro e pequenas empresas 

atendidas. (Participante 3) 

Desde 2011, integro o Projeto de Extensão Universidade e 

Participação Social, que se tornou posteriormente Programa de 

Extensão Universidade e Participação Social. A participação social é 

um tema que considero importante para pensar e intervir nas políticas 

públicas, principalmente por colocar em questão a relação entre 

Estado, as diferentes instâncias governamentais e a sociedade civil. 

... O Programa conta atualmente com um estudante bolsista e quatro 

voluntários. Dentre as atividades realizadas no programa, destaco o 

acompanhamento e observação da dinâmica dos conselhos, mediante 

participação dos estudantes nas assembleias ordinárias mensais, com 

apresentações de relatos das Câmaras Setoriais sobre as questões 
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emergentes da sociedade santista a serem atendidas. ... As 

atividades, no geral, são planejadas por docentes e estudantes 

conjuntamente, mas há também reuniões específicas dos docentes 

responsáveis pelas atividades em cada um dos conselhos com os 

estudantes que acompanham esses conselhos. (Participante 4) 

 

Observatório de Políticas Públicas e Centro de Memória da Zona 

Leste: preservação da história e memória dos movimentos sociais da 

Zona Leste de São Paulo; produção de subsídios para mapeamento 

de problemas sociais que atingem a população, organização de 

reivindicações de políticas específicas junto ao poder público em seus 

diferentes níveis e expressões. Fluxo de atividades: seminários, 

cursos, ciclo de debates, manifestações diversas. (Participante 5) 

 

Sim, minha experiência com extensão tem sido bastante significativa. 

Não só porque tenho conseguido manter interlocução como a 

sociedade, como também porque as atividades de extensão que tenho 

organizado propiciaram a participação de docentes da Unifesp, pós-

graduandos da Unifesp, docentes de outras universidades e pós-

graduandos de outras universidades.  (Participante 8) 

 

 Sim. É um abrir de horizontes, sair da teoria. Promover a 

transformação, por meio de ações dialogadas, interdisciplinares. 

(Participante 12) 
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5.3.3. O SIEX em foco 

Em relação ao SIEX, dois coordenadores expressaram uma avaliação 

positiva: 
O fluxo burocrático não é nada penoso. (Participante 10) 
 

Minha relação ou melhor a relação do Projeto, que hoje está inserido 

no Programa Com-Unidade com o SIEX é de proximidade, inserindo-

se nas atividades propostas e consequentemente dando visibilidade 

ao grupo. (Participante 12) 

 
Todavia, para 9 coordenadores, o SIEX não se constitui em um 

instrumento de facilitação: 

Não tive treinamento com o SIEX. (Participante 1) 

O SIEX é muito ruim. (Participante 2) 

Acho que falta maior divulgação e entendimento do que é extensão! 
(Participante 3)  

dificuldades no momento de  inserção de dados como palavras-
chaves; chefia; etc.. No restante, sem maiores dificuldades. 
(Participante 5) 

A relação com o SIEX é distante, o sistema para preenchimento no 
site da UNIFESP muito complicado e nada interessante. (Participante 
6) 

os procedimentos para submissão de projetos, cursos, etc 
complicados. (Participante 7) 

haveria muito o que melhorar no formato e interação com o site. 
(Participante 8) 

faltam instruções, fluxo de informações e procedimentos. 
(Participante 9) 

O formulário necessita de aprimoramentos, na sua concepção e 
registro de informações. (Participante 11) 

O Participante 4 afirmou não ter nada a dizer sobre o SIEX. 
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5.4. Tecendo conexões entre os olhares, a literatura e os documentos 
 A análise empreendida permite afirmar que os olhares dos 

Coordenadores das Câmaras de Extensão e dos Projetos e Programas Sociais 

convergem na perspectiva da extensão universitária como espaço de produção 

de saberes e construção de nexos orgânicos entre universidade e sociedade. 

 Esta convergência ganha ressonância ao se colocar em diálogo os 

olhares com a literatura:  Rodrigues e col. (2013), Santos e Passaglio (2015) e 

Santos e col. (2016) sinalizam que a congruência entre as demandas sociais e 

os saberes produzidos na universidade somente é construída em relações de 

reciprocidade, troca e diálogo. 

No âmbito do encontro olhares e documentos apreende-se, também, uma 

sincronia: dos primeiros planos até a formulação da Política nacional de 

Extensão Universitária, reconhece-se a necessidade de superar a lógica 

assistencialista, de mão única (da universidade para a sociedade) para relações 

de aprendizagens compartilhadas. (Política Nacional de Extensão Universitária, 

2012) 

Importante realçar que ao se analisar as experiências significativas de 

Coordenadores de Câmara e de Projetos e Programas Sociais, apreende-se que 

o sentido da extensão, a interação com a comunidade, o trabalho coletivo, a 

participação ativa dos estudantes, o protagonismo dos atores sociais, mobiliza 

os docentes e os incentiva na trajetória da extensão universitária. 

Nesta perspectiva, a Revista da Extensão, 2000, preconiza que: 
 

A extensão é a atividade voltada para o presente. A extensão é 
parte do processo educacional, tendo como força indutora e 
motivadora as questões imediatas e mais relevantes 
demandadas pela sociedade. De certa forma, a extensão é a 
maneira de a universidade interagir com a sociedade, 
procurando responder suas demandas e resolver seus 
problemas concretos, objetivamente colocados. (p. 7 apud 
UFMG, s.d.). 

  

 No campo das experiências significativas emerge, ainda, a fecunda 

relação com o ensino e com a pesquisa. Oliveira (2016) chama a atenção de que 

não se trata, todavia, de uma relação utilitarista nem de legitimação dos saberes 

acadêmicos, mas inscrevem-se em uma atitude de respeito a outros saberes e 

formas de construção de conhecimento: 
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A especificidade desta dimensão de construção do 

conhecimento reside na particularidade metodológica que parte 

da observação e da sistematização de experiências vividas não 

para transportar mecanicamente uma narrativa construıd́a em 

um lugar estranho ao lugar minoritário para emprestar parcelas 

de legitimidade, mas para, a partir do diálogo, construir 

conhecimentos com outras vivências.  

Desta forma, as práticas extensionistas rompem com a negação 

da voz estruturante da minorização de determinados grupos ao 

estabelecer diálogos e, portanto, reconhecimento de vozes, 

incorporando-as no processo de construção social do 

conhecimento. (p. 50) 

 

  Os olhares sobre o SIEX/Unifesp parecem corroborar os achados de Terto 

(2013), revelando os desafios não somente de aperfeiçoamento de um sistema 

de informação, mas também em transformá-lo em espaço de compartilhamento 

de ações e saberes: os potenciais do SIEX ser vivido como espaço educativo 

para todos os sujeitos envolvidos.
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Considerações Finais 
 

Esta pesquisa assumiu como objetivo central analisar o Sistema de 

Informações de Extensão – SIEX – para cadastro e credenciamentos dos 

programas e projetos sociais da Proec/Unifesp como espaço educativo para a 

comunidade acadêmica. As análises interlocuções com a literatura e os 

documentos que abordam a extensão universitária possibilitaram a construção de 

um quadro teórico que, articulado com os dados sobre Sistema de Informação, 

delinearam um escopo analítico centrado na compreensão da extensão como 

prática política de produção compartilhada de saberes e práticas.  

Os resultados e os movimentos analíticos permitem apreender um 

entendimento ampliado sobre extensão universitária como espaço de produção de 

saberes e construção de nexos orgânicos entre universidade e sociedade. Neste 

contexto, as experiências significativas realçadas por Coordenadores de Câmaras 

de Extensão e Cultura e Coordenadores de Programas e Projetos Sociais 

enfatizaram a troca de saberes, o encontro com a comunidade, a partilha de 

práticas e a valorização do diálogo como estratégia e método. 

  O SIEX, na ótica dos coordenadores, constitui-se em um espaço importante 

para sistematização de informações e planejamento das ações, porém enfrenta nós 

críticos em relação às condições de trabalho, adequação às diferentes naturezas 

dos projetos de extensão e valorização por parte da comunidade acadêmica. 

O SIEX/UNIFESP não se trata de uma simples interface apenas para o 

armazenamento das informações de extensão universitária, mas sim para ser um 

instrumento de suporte à gestão da extensão, trazendo mais segurança na inserção 

de dados, evitando, assim, que as atividades de extensão realizadas no âmbito na 

Unifesp se percam e que até mesmo fiquem restritas a determinado departamento, 

disciplina e ou unidade acadêmica.  Portanto, apenas desenvolver e implantar um 

sistema de informação não significa que os resultados esperados sejam garantidos; 

daí a necessidade da boa utilização e que sejam atendidos todos objetivos para o 

qual o Sistema foi desenvolvido. 

No contexto em tela, essa pesquisa contribui para as atividades de extensão 

da UNIFESP ao dar voz aos usuários do SIEX/UNIFESP, apreendendo suas 

percepções e conhecendo suas experiências extensionistas com o SIEX/Unifesp, 

permitindo, aprimoramentos e avanços. 
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Ao situar o SIEX/Unifesp como espaço educativo, o presente estudo gerou 

como Produtos (1) Manual de Utilização do SIEX/Unifesp, para Programas e 

Projetos Sociais e (2) Proposta de Discussão Compartilhada do SIEX/Unifesp como 

espaço educativo. E estes Produtos encontram-se descritos nos Apêndices 4 e 5. 
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Anexo 2 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Entrevista  

 

Convido o/a Sr./Sra. para participar da pesquisa intitulada “SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
EM EXTENSÃO COMO ESPAÇO EDUCATIVO: A EXPERIÊNCIA DA UNIFESP” que 
está sendo desenvolvida por mim no Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior 
em Saúde (CEDESS) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), sob a 
orientação da Profa. Dra. Sylvia Helena Souza da Silva Batista. 
A pesquisa será desenvolvida por meio de entrevista (roteiro anexo) que será 
respondido pelos usuários do Sistema de Informação de Extensão da Unifesp 
(SIEX/Unifesp). Neste sentido, não há riscos nem desconfortos previstos para os 
participantes. 
Ao final do estudo poderão ser apreendidas as concepções dos técnicos 
administrativos envolvidos com a inserção e atualização de programas e projetos 
sociais no SIEX quanto ao gerenciamento de projetos e programas e extensão. 

Em qualquer etapa do estudo, o/a Sr./Sra. terá acesso ao profissional responsável pela 
pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é a 
mestranda Miriam Regina Macieira que poderá ser contatada pelos telefones (11) 
5576.4848, Ramal 8505 e cel.:  (11) 98331-0111.  
É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo, sem qualquer tipo de prejuízo.  
As informações obtidas a seu respeito neste estudo, serão analisadas em conjunto com 
as de outros sujeitos da pesquisa, sendo a sua identificação e dos demais participantes 
mantidas em sigilo, e utilizadas somente para o estudo, podendo ocorrer a publicação 
do mesmo em periódicos, livros, dentre outros, apenas com finalidade científica. 
O/a Sr./Sra. poderá se recusar a participar deste estudo, bem como desistir a qualquer 
momento e por qualquer motivo que lhe seja conveniente, sem nenhum prejuízo pessoal 
e/ou educacional. 
Fica assegurado também, o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados 
parciais da pesquisa, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do 
conhecimento dos pesquisadores. Não há despesas pessoais para o participante em 
qualquer fase do estudo. Também não há remuneração financeira relacionada à sua 
participação. Se existir qualquer adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 
pesquisa. 
Se o/a Sr./Sra. tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, poderá 
entrar em contado com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º 
andar – cj. 14, São Paulo - SP. Telefones 5571-1062, FAX: 5539.7162 – e-mail: 
cepunifesp@epm.br.  
Comprometo-me, como pesquisadora principal, utilizar os dados e o material coletado 
somente para esta pesquisa e quando o estudo for finalizado, o/a informar sobre os 
principais resultados e conclusões obtidas neste estudo. 
Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas sendo que uma ficará 
com o/a Sr./Sra. e a outra comigo. 
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Anexo 3 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Questionário  

 

Convido o/a Sr./Sra. para participar da pesquisa intitulada “SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
EM EXTENSÃO COMO ESPAÇO EDUCATIVO: A EXPERIÊNCIA DA UNIFESP” que 
está sendo desenvolvida por mim no Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior 
em Saúde (CEDESS) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), sob a 
orientação da Profa. Dra. Sylvia Helena Souza da Silva Batista. 
A pesquisa será desenvolvida por meio da aplicação de questionário semi-estruturado 
(roteiro anexo) que será respondido pelos usuários do Sistema de Informação de 
Extensão da Unifesp (SIEX/Unifesp). Neste sentido, não há riscos nem desconfortos 
previstos para os participantes. 
Ao final do estudo poderão ser apreendidas as concepções dos coordenadores das 
Câmaras de Extensão e coordenadores dos programas e projetos sociais inscritos no 
SIEX quanto ao gerenciamento de projetos e programas de extensão. 
Em qualquer etapa do estudo, o/a Sr./Sra. terá acesso ao profissional responsável pela 
pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é a 
mestranda Miriam Regina Macieira que poderá ser contatada pelos telefones (11) 
5576.4848, Ramal 8505 e cel.:  (11) 98331-0111.  
É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo, sem qualquer tipo de prejuízo.  
As informações obtidas a seu respeito neste estudo, serão analisadas em conjunto com 
as de outros sujeitos da pesquisa, sendo a sua identificação e dos demais participantes 
mantidas em sigilo, e utilizadas somente para o estudo, podendo ocorrer a publicação 
do mesmo em periódicos, livros, dentre outros, apenas com finalidade científica. 
O/a Sr./Sra. poderá se recusar a participar deste estudo, bem como desistir a qualquer 
momento e por qualquer motivo que lhe seja conveniente, sem nenhum prejuízo pessoal 
e/ou educacional. 
Fica assegurado também, o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados 
parciais da pesquisa, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do 
conhecimento dos pesquisadores. Não há despesas pessoais para o participante em 
qualquer fase do estudo. Também não há remuneração financeira relacionada à sua 
participação. Se existir qualquer adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 
pesquisa. 
Se o/a Sr./Sra. tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, poderá 
entrar em contado com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º 
andar – cj. 14, São Paulo - SP. Telefones 5571-1062, FAX: 5539.7162 – e-mail: 
cepunifesp@epm.br.  
Comprometo-me, como pesquisadora principal, utilizar os dados e o material coletado 
somente para esta pesquisa e quando o estudo for finalizado, o/a informar sobre os 
principais resultados e conclusões obtidas neste estudo. 
Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas sendo que uma ficará 
com o/a Sr./Sra. e a outra comigo. 
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Anexo 4 
 
CONSENTIMENTO  
 
Acredito ter sido suficientemente informado(a) a respeito das informações que li, 
descrevendo o estudo “SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM EXTENSÃO COMO ESPAÇO 
EDUCATIVO: A EXPERIÊNCIA DA UNIFESP”. Eu concordo em participar desta 
pesquisa. Ficaram claros para mim quais os propósitos do estudo, os procedimentos a 
serem realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 
Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia 
do acesso aos dados quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste 
estudo e poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 
mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 
adquirido, nesta Universidade.  
 
Atesto que estou levando comigo uma cópia deste termo de consentimento. 
 

_______________________________________ Data: ___/___/___  
Assinatura do participante  
 
(  )  Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária do Consentimento Livre e 
Esclarecido para a participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a 
cumprir todos os termos aqui descritos. 
 
 
 

_____________________________ Data: ___/___/___  
              Miriam Regina Macieira 
                   Pesquisadora 
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APÊNDICE 1 

 

 
Roteiro da entrevista semi-estruturada com os coordenadores das 
Câmaras de Extensão 
 
 
PARTE 1: CARACTERIZAÇÃO 
NOME 
SEXO 
Idade 
Formação 
Cargo que ocupa 
Tempo no cargo 
Unidade acadêmica onde atua.  
 
PARTE 2: EXPERIÊNCIAS E CONCEPÇÕES 
1. Extensão Universitária 
2. Experiência na Extensão Universitária 
3. A Relação com o SIEX: Experiências, Facilidades, Dificuldades, Sugestões 

 
 

 



 

APENDICE 2 

 

Roteiro do questionário dirigido aos coordenadores de programas e 
projetos sociais 
 
PARTE 1: CARACTERIZAÇÃO 
NOME 
SEXO 
Idade, 
Formação 
Cargo que ocupa 
Tempo no cargo 
Unidade acadêmica onde atua.  
 
PARTE 2: EXPERIÊNCIAS E CONCEPÇÕES 
1. EXTENSÃO; experiência significativa? o que entende por extensão? 
2. Plano Nacional de Extensão: o que é? que ideias destacaria? 
 
PARTE 3: EXPERIÊNCIAS NA UNIFESP 
1. Experiência Significativa: atividades, concepções, desenvolvimento, fluxo de 
atividades 
2. Relação com o SIEX: treinamento, procedimentos, fluxos, facilidades, 
dificuldades, sugestões 
  

 



 

APÊNDICE 3 

EXEMPLO DE QUADRO ANALÍTICO 

Concepções de Extensão Universitária  
Coord./ 
campus 

Unidade de Contexto Unidade de 
Registro 

Núcleo de 
Significado 

Osasco Extensão universitária, 
no meu entendimento, 
são as atividades que 
a universidade, ela 
desenvolve junto à 
comunidade com o 
objetivo de trocar 
experiências. Então, 
isso pressupõe que 
tanto nós professores, 
alunos, técnicos que 
participamos do 
projeto, como a 
comunidade, tanto nós 
como eles, 
aprendemos. Então a 
nossa postura, ela não 
é uma postura de 
emissor; ela é uma 
postura de emissor e 
de receptor. 

Extensão 
universitária, no 
meu 
entendimento, são 
as atividades que 
a universidade, ela 
desenvolve junto 
à comunidade 
com o objetivo de 
trocar 
experiências. 
Então, isso 
pressupõe que 
tanto nós 
professores, 
alunos, técnicos 
que participamos 
do projeto, como 
a comunidade, 
tanto nós como 
eles, 
aprendemos. 
Então a nossa 
postura, ela não é 
uma postura de 
emissor; ela é 
uma postura de 
emissor e de 
receptor. 

Relação com 
a 
comunidade. 
Troca de 
conhecimento. 

Guarulhos Bom, a extensão 
universitária é uma 
forma, né, de trabalho 
em que a universidade 
trabalha, contribui, né, 
com a sociedade. É 
um trabalho em que 
envolve pesquisa, né, 
mas também um 
envolvimento junto 
com a comunidade, 
oportunizando os 
alunos, né, nesses 
projetos, nesses 
trabalhos, além de 
desenvolver o 
aprender que eles tem 
do conteúdo dessas 
questões disciplinares, 
também essa 
responsabilidade aí 
com a sociedade e 
também o 

Bom,  
aproximando né? 
São os projetos de 
extensão que 
possibilitam uma 
maior 
proximidade 
entre a 
universidade e a 
comunidade e 
também faz com 
que as pesquisas, 
elas estejam mais 
próximas da 
realidade da 
comunidade 
mesmo, né? 
Daquilo que nós 
temos na 
sociedade. 

Universidade 
trabalha em 
prol da 
sociedade. 
Importância 
da pesquisa. 
Inclusão da 
comunidade 
junto à 
Universidade 
através de 
projetos. 
Facilidade do 
acesso por 
parte da 
comunidade 
na 
universidade. 
Pesquisa 
apontando a 
realidade da 
comunidade. 

 



 

envolvimento maior 
com as ações da 
comunidade 
aproximando né? São 
os projetos de 
extensão que 
possibilitam uma 
maior proximidade 
entre a universidade e 
a comunidade e 
também faz com que 
as pesquisas, elas 
estejam mais 
próximas da realidade 
da comunidade 
mesmo, né? Daquilo 
que nós temos na 
sociedade. 

SJC É minha experiência  
na extensão? Eu 
coordeno atualmente 
um programa de 
extensão universitária 
aqui no Campus São 
José dos Campos, o 
Programa chama 
Mãos 3D e é um 
programa que tem um 
convênio com o 
campo de reabilitação 
da cidade que atente 
pelo SUS e nós 
fazemos 
desenvolvimento, 
doação, reabilitação e 
próteses para crianças 
que não tem membro 
superior, fizemos a 
clínica de impressão 
3D. Mas dentro do 
programas temos três 
projetos, o primeiro 
projeto é de 
divulgação de 
palestras, eventos, 
divulgação de nova 
tecnologia tanto na 
área da saúde como 
na área de exatas e a 
segunda parte seria a 
parte da produção e 
entrega das próteses 
com a reabilitação e a 
terceira parte do 
programa é a parte de 
formação de pessoas 
para desenvolver a 
mesma atividade em 
outros lugares do 
Brasil... então nós 

É minha 
experiência  na 
extensão? Eu 
coordeno 
atualmente um 
programa de 
extensão 
universitária aqui 
no Campus São 
José dos Campos, 
o Programa chama 
Mãos 3D e é um 
programa que 
tem um convênio 
com o campo de 
reabilitação da 
cidade que atente 
pelo SUS e nós 
fazemos 
desenvolvimento, 
doação, 
reabilitação e 
próteses para 
crianças que não 
tem membro 
superior, fizemos 
a clínica de 
impressão 3D. 
Mas dentro do 
programas temos 
três projetos, o 
primeiro projeto é 
de divulgação de 
palestras, 
eventos, 
divulgação de 
nova tecnologia 
tanto na área da 
saúde como na 
área de exatas e a 
segunda parte 
seria a parte da 

Reinserção 
através da 
reabilitação. 
Divulgação de 
nova 
tecnologia. 
Disseminação 
de 
conhecimento.  
Capacitação 
para atividade 
de reabilitação 
em outros 
lugares. 
 

 



 

damos treinamento e 
formação nessa área. 

produção e 
entrega das 
próteses com a 
reabilitação e a 
terceira parte do 
programa é a parte 
de formação de 
pessoas para 
desenvolver a 
mesma atividade 
em outros 
lugares do 
Brasil... então nós 
damos 
treinamento e 
formação nessa 
área. 

Diadema Olha, com relação à 
extensão, foi um dos 
motivos de eu sair das 
escolas particulares e 
vir pra Unifesp. 
Quando eu decidi que 
iria prestar concurso 
foi justamente 
pensando em 
atividade extensionista 
trabalhar com 
professor. Minha ideia 
inicial era trabalhar 
com professor, 
formação continuada 
de professor, aí depois 
dessa experiência de 
trabalhar com 
professor, durante o 
tempo que eu estava 
aqui, surgiu a ideia do 
projeto sexualidade, 
trabalhar o tema 
sexualidade nas 
escolas que é um 
tema que a gente vê 
que professor às 
vezes tem mais 
dificuldade pra 
trabalhar com os 
alunos, então foi só 
com essa ideia de 
extensão que eu quis 
vir pra Unifesp.  

Olha, com relação 
à extensão, foi um 
dos motivos de eu 
sair das escolas 
particulares e vir 
pra Unifesp. 
Quando eu decidi 
que iria prestar 
concurso foi 
justamente 
pensando em 
atividade 
extensionista 
trabalhar com 
professor. Minha 
ideia inicial era 
trabalhar com 
professor, 
formação 
continuada de 
professor, aí 
depois dessa 
experiência de 
trabalhar com 
professor, durante 
o tempo que eu 
estava aqui, surgiu 
a ideia do projeto 
sexualidade, 
trabalhar o tema 
sexualidade nas 
escolas que é um 
tema que a gente 
vê que professor 
às vezes tem 
mais dificuldade 
pra trabalhar com 
os alunos, então 
foi só com essa 
ideia de extensão 
que eu quis vir pra 
Unifesp.  

Atualização. 
Inclusão e 
importância 
de temas 
difíceis para 
discutir em 
sala de aula. 

 



 

Santos A experiência que eu 
tive mais forte aqui no 
campus foi um 
mergulho mesmo por 
três anos na 
Residência 
multiprofissional, onde 
a gente tava muito 
próximo da população 
Me fale sobre 
Experiência na 
extensão 
universitária... 
R: Então acabei já 
respondendo a 
primeira, mas a ideia 
era trabalhar com 
professor, formação 
continuada de 
professor, trabalhar 
com recursos 
didáticos de baixo 
custo, né? Então na 
formação continuada 
mostrar para o 
professor, trabalhar 
com professor, que dá 
pra gente fazer 
atividades nas escolas 
que não envolvem 
custo muito alto e, 
assim, deixa muito 
mais fácil o 
entendimento de 
ciências e biologia pro 
aluno e durante essa 
experiência nas 
escolas é que 
desenvolvi o outro 
projeto na escola que 
era de sexualidade. 
Trabalhar com os 
professores e os 
alunos na escola o 
tema de sexualidade. 
São experiências que 
eu tenho aqui na 
Unifesp. 

A experiência que 
eu tive mais forte 
aqui no campus foi 
um mergulho 
mesmo por três 
anos na 
Residência 
multiprofissional, 
onde a gente tava 
muito próximo da 
população 
Me fale sobre 
Experiência na 
extensão 
universitária... 
R: Então acabei já 
respondendo a 
primeira, mas a 
ideia era trabalhar 
com professor, 
formação 
continuada de 
professor, 
trabalhar com 
recursos didáticos 
de baixo custo, 
né? Então na 
formação 
continuada 
mostrar para o 
professor, 
trabalhar com 
professor, que dá 
pra gente fazer 
atividades nas 
escolas que não 
envolvem custo 
muito alto e, 
assim, deixa muito 
mais fácil o 
entendimento de 
ciências e biologia 
pro aluno e 
durante essa 
experiência nas 
escolas é que 
desenvolvi o outro 
projeto na escola 
que era de 
sexualidade. 
Trabalhar com os 
professores e os 
alunos na escola o 
tema de 
sexualidade. São 
experiências que 
eu tenho aqui na 
Unifesp. 

Universidade 
mais próxima 
da população. 
Atualização. 
Fazer 
atividades de 
baixo custo. 
Discutir 
experiências 
sobre 
sexualidade 
na escola. 

EPE Então vamos lá, acho 
eu comecei minha 

Então vamos lá, 
acho eu comecei 

Programas e 
projetos 

 



 

experiência na 
extensão como 
estudante desta 
mesma universidade 
participando de 
projetos de extensão 
durante toda a 
graduação, mesmo o 
tempo que eu tive 
fora, né, sem nenhum 
cargo, como estudante 
de pós-graduação, 
sempre tive próximo 
aos projetos de 
extensão e aí, quando 
eu assumi como 
docente, eu acabei 
assumindo a 
coordenação desses 
mesmos projetos que 
eu contribui com a 
fundação e participei 
durante os anos 
anteriores da minha 
entrada aqui na 
Universidade. E hoje 
eu atuo como 
coordenador de um 
projeto que é o projeto 
Periferia dos sonhos e 
coordenador de um 
programa de extensão 
que é o programa 
Com-unidade. Essa foi 
uma experiência; a 
outra experiência que 
eu tenho tido aqui é 
como coordenador do 
Núcleo de Apoio à 
Extensão do Campus 
São Paulo, onde eu 
tenho tentado 
trabalhar a articulação 
entre as Câmaras 
Técnicas da Medicina 
e da Enfermagem, 
tentando favorecer as 
ações de extensão, 
sobretudo as ações 
dos projetos e 
programas sociais, né, 
que a gente percebe 
que eles ficam um 
pouco relegados, 
porque os cursos de 
especialização Lato 
Sensu e Residência 
toma muito e agora, 
mais recentemente, eu 
fui eleito como vice 

minha experiência 
na extensão como 
estudante desta 
mesma 
universidade 
participando de 
projetos de 
extensão durante 
toda a graduação, 
mesmo o tempo 
que eu tive fora, 
né, sem nenhum 
cargo, como 
estudante de pós-
graduação, 
sempre tive 
próximo aos 
projetos de 
extensão e aí, 
quando eu assumi 
como docente, eu 
acabei assumindo 
a coordenação 
desses mesmos 
projetos que eu 
contribui com a 
fundação e 
participei durante 
os anos anteriores 
da minha entrada 
aqui na 
Universidade. E 
hoje eu atuo como 
coordenador de 
um projeto que é o 
projeto Periferia 
dos sonhos e 
coordenador de 
um programa de 
extensão que é o 
programa Com-
unidade. Essa foi 
uma experiência; a 
outra experiência 
que eu tenho tido 
aqui é como 
coordenador do 
Núcleo de Apoio à 
Extensão do 
Campus São 
Paulo, onde eu 
tenho tentado 
trabalhar a 
articulação entre 
as Câmaras 
Técnicas da 
Medicina e da 
Enfermagem, 
tentando 
favorecer as 

sociais ficam 
relegados 
frente às 
demais ações 
de extensão. 

 



 

coordenador da 
Câmara Técnica de 
Extensão e Cultura 
aqui da Câmara de 
Enfermagem que é 
uma experiência nova 
e dessa eu ainda 
estou aprendendo. 

ações de 
extensão, 
sobretudo as 
ações dos 
projetos e 
programas 
sociais, né, que a 
gente percebe 
que eles ficam 
um pouco 
relegados, porque 
os cursos de 
especialização 
Lato Sensu e 
Residência toma 
muito e agora, 
mais 
recentemente, eu 
fui eleito como vice 
coordenador da 
Câmara Técnica 
de Extensão e 
Cultura aqui da 
Câmara de 
Enfermagem que é 
uma experiência 
nova e dessa eu 
ainda estou 
aprendendo. 

 

  

 



 

APENDICE 4 
PRODUTO 1 

Manual de Utilização do SIEX/UNIFESP 
 
I. TITULO: Manual de Utilização do SIEX/Unifesp  
 
 
II. CARACTERIZAÇÃO DO MANUAL 
 

Este Manual foi elaborado pela equipe da Pró-Reitoria de Extensão – 

PROEC/UNIFESP, derivando do processo de investigação intitulado SISTEMA 

DE INFORMAÇÃO EM EXTENSÃO COMO ESPAÇO EDUCATIVO: A 

EXPERIÊNCIA DA UNIFESP, sendo sua autora uma das participantes da equipe 

elaboradora do referido documento. 

O Manual é composto por itens que nortearão o proponente de qualquer 

ação de extensão (curso, evento, programa, projeto) durante o cadastramento:  

 
ACESSANDO O SIEX 
CADASTRO 
ANEXANDO ARQUIVO 
PLANILHA DE CUSTO (somente para as ações que envolvam financeiro) 
ADICIONANDO EQUIPE ENVOLVIDA (pertencentes do quadro funcional da 
UNIFESP) 
ADICIONANDO NOVOS REGISTROS EM CAMPOS “OCULTOS” 
ADICIONANDO REFERÊNCIA (informações departamento / disciplina / 
diretor) 
ENVIANDO UMA AÇÃO DE EXTENSÃO 
IMPRIMINDO DOCUMENTO PARA ASSINATURA: Chefe do Departamento / 
Disciplina ou Diretor Acadêmico  
No Envio 
Após envio  
ACOMPANHANDO AUTORIZAÇÃO DE UMA AÇÃO DE EXTENSÃO 
 
 
III DETALHAMENTO DAS ETAPAS DO MANUAL EM RELAÇÃO AO 
CADASTRAMENTO DE PROGRAMAS OU PROJETOS SOCIAIS  
 
Para cadastrar um programa ou projeto 
 

1) Acessar a página da PROEC em (http://www.unifesp.br/reitoria/proex/) 

2) Apontar o mouse para o menu ações e clicar em Credenciamento (figura abaixo) 
  
 
 
 
 

 
 

 

http://www.unifesp.br/reitoria/proex/


 

 
 

3) Clicar em SIEX (Cadastro de Cursos, Eventos, Programas e Projetos) 

 
 
 

4) Efetuar login (o mesmo utilizado como usuário e senha da Intranet Unifesp) 
 

 
 
 
 

5) Clicar no botão correspondente para inserção de Programa ou Projeto 

 

 

 

 

 

 

 

6) Ao se efetuar o longin e senha, o nome e dados do proponente, bem com a data do 

cadastro serão preenchidos automaticamente pelo sistema 

 

7) Todos os campos assinalados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. 

 

  

 



 

8) Caso o proponente ainda não tenha todos os dados para completar o preenchimento 

das telas, basta gravar o que foi cadastrado para editar e continuar em outro momento, 

sem perda de dados até o envio da ação, momento em que não será mais possível a 

edição. 

 
 

9) Em determinado momento do cadastro será necessário anexar o documento 

(Programa ou Projeto), bem como possíveis parcerias/convênios (caso houver). Para 

tanto, basta clicar no botão escolher arquivo, conforme figura abaixo. 

 

 

 

 

 
10) Momento e que aparecerá uma cortina de opções para a escolha do caminho no qual 

o arquivo a ser anexado foi salvo em seu computador. Seleciona ‘abrir’  

 

 

 



 

11) Assim que o arquivo for encontrado, clique para que o mesmo seja anexado (ao lado 

aparece o ícone lixeira, que, caso seja necessário, o arquivo anexado poderá ser 

excluído), figura abaixo. 

 

 
 

12) Será necessário compor a equipe participante da ação (programa/projeto). Para tanto, 

basta escrever o nome ou parte dele no campo indicado e em seguida clicar na lupa 

(figura abaixo). 

 

 
 

13) Quando o nome requerido for localizado pelo sistema, basta clicar em “selecione 

o nome” e, tão logo seja selecionado basta clicar no botão com sinal de mais (+) 

para que o nome seja inserido na equipe (conforme figura abaixo)  

 

 
 

14) Informar a carga horária de cada membro da equipe, bem como se o membro 

tem ou não autorização para editar o cadastro. 

 

 

 



 

 

 

15) Para adicionar à equipe membros externos à Unifesp, basta clicar sim para adicionar, 

conforme figura abaixo 

 

 
 

16) Para adicionar mais um registro clique no Adicionar novo membro na equipe 

 

 
 

 

17) Para inserir a origem do proponente deve-se clicar em ‘pesquisar’ e sem seguida 

selecionar o departamento ou a unidade a que pertence, bem como o nome dos 

responsáveis (figura abaixo). 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

18) Para gravar a ação, basta clicar no botão GRAVAR logo ao final da página. O cadastro 
poderá ser editado quantas vezes forem necessárias (aparecerá uma mensagem que 
os arquivos foram gravados com sucesso). 

 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

19)  Para enviar a ação, basta clicar no botão ENVIAR. A partir deste momento o cadastro 
não mais poderá ser editado, pois a ação foi enviada para análise da Câmara de 
Extensão do proponente. 

 
No caso acima, a edição será desabilitada e os dados não poderão mais ser alterados e 
aparecerá a mensagem que a ação foi enviada com sucesso (programa ou projeto). 

 

 

20) O envio do cadastro vai gerar um documento para assinatura do responsável (chefia 
do departamento, setor ou unidade acadêmica a que o proponente pertence). Será 
necessário clicar no botão IMPRIMA AGORA. 

 
 
21) As assinaturas deverão ser recolhidas e enviadas para a respectiva Câmara de 

extensão para que a mesma analise e aprove (ou solicite readequação) da ação 
indicada no documento em questão. 

  

As informações que não constam deste manual, esta no tutorial na home page da 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, no link ações, tendo em vista serem comuns a 
todas as ações de extensão (cursos, eventos, programas e projetos).  

 



 

APÊNDICE 5 
PRODUTO 2 
Proposta de Discussão Compartilhada do SIEX/Unifesp como espaço 
educativo 
 
Proposta de Discussão Compartilhada do Sistema de Informação de Extensão 
dentro da Universidade Federal de São Paulo (SIEX/Unifesp) como espaço 
educativo na perspectiva da articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 
  

 



 

I. TITULO: Proposta de Discussão Compartilhada do SIEX/Unifesp como 
espaço educativo 
 
 
II. CONTEXTUALIZAÇÃO 

A proposição de Oficinas de Sensibilização e Compartilhar de 

Experiências em relação ao SIEX/Unifesp parte do reconhecimento que não se 

constitui em tarefa fácil conscientizar sobre a necessidade de quebra de 

paradigmas embasados em concepções tradicionais, abandonando as zonas de 

conforto e abrindo espaços para que novos conceitos e práticas possam ser 

construídas em relação aos Sistemas de Informação.  

É importante destacar que esta proposição abrangerá a participação dos 

membros dos vários campi da Unifesp, sejam professores, técnico-

administrativos e estudantes, de modo que cada participante se reconheça como 

agente ativo nas ações extensionistas, transformando a tomada de decisões, 

sugerindo melhorias e fluidez no sistema. Cada participante como formador de 

opinião e indutor de práticas inovadoras, ao retornar para seus espaços de 

atuação acadêmica na perspectiva da importância do Sistema de Informação de 

Extensão dentro da Universidade Federal de São Paulo. 

O desenvolvimento de Oficinas ancoradas no efetivo contato com o 

SIEX/Unifesp, conhecendo suas funcionalidades, poderá se constituir em um 

divisor de águas em direção a uma efetiva articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão. 

III. OBJETIVOS  
 
O presente produto tem como objetivos: 
 
1. promover a discussão compartilhada do SIEX/Unifesp como espaço 
educativo, de forma que haja uma melhor interação e comunicação entre os 
membros dos Campi da Unifesp com o Sistema de Informação de Extensão da 
universidade; 
 
2. estimular a discussão compartilhada do Sistema de Informação de Extensão 
dentro da Universidade Federal de São Paulo (SIEX/Unifesp) como espaço 
educativo na perspectiva da articulação entre ensino, pesquisa e extensão;  
 

 



 

3. incentivar que cada participante, como formador de opinião e indutor de 
práticas inovadoras, ao retornar para seus espaços de atuação acadêmica, 
tenham a perspectiva da importância desse sistema; 
4. contribuir para que membros dos Campi da Unifesp, sejam professores, 
técnico-administrativos e estudantes, se reconheçam como agentes ativos nas 
ações extensionistas, participando da tomada de decisões, sugerindo melhorias 
e fluidez no Sistema de Informação de Extensão dentro da Universidade Federal 
de São Paulo; 
 

IV. METODOLOGIA 
 
A discussão compartilhada será desenvolvida a partir de uma rede ações, 
abrangendo: 
 
1. Oficinas de Sensibilização as quais abrirão espaços para que novos conceitos 
e práticas possam ser construídos em relação ao SIEX/Unifesp, de modo que 
cada participante se reconheça como agente ativo nas ações extensionistas, 
sugerindo melhorias e fluidez no sistema; 
 
2. Construção de Redes de Participação dos Usuários do Sistema, buscando 
estabelecer espaços de troca, dialogo confluindo na perspectiva da articulação 
entre ensino, pesquisa e extensão. 
 
3. Encontros Semestrais com Usuários por Campus para esclarecimentos das 
dúvidas sobre o sistema e/ou para ouvir sugestões para melhor atender o 
sistema, como também para mostrar a importância e usabilidade do SIEX aos 
novos coordenadores interessados em inserir ações de extensão (programa ou 
projeto) nesta plataforma. 
 

V. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será desenvolvida por um conjunto de instrumentos, 

abrangendo: 

1.  relatórios semestrais enviados pelas Câmaras de Extensão de cada 

campus, pontuando as críticas/sugestões dos usuários do SIEX/Unifesp; 

2.  avaliação da equipe Central da PROEC dos e-mails recebidos com 

duvidas, criticas ou sugestões; 

 3. questionário direcionado para o Coordenador da ação cadastrada 

acerca do sistema para, assim, termos um feedback personalizado; 

4. questionário direcionado aos Coordenadores das CAECs, no qual 

indicaram as dificuldades e as sugestões para aperfeiçoamento do 

SIEX/Unifesp. 

 



 

 

VI. PERSPECTIVAS DE IMPLANTAÇÃO 
 Este produto será, após a avaliação recebida e proceder às alterações 

indicadas, apresentado à Equipe da PROEC da Coordenadoria Programas e 

Projetos Sociais para discussão e pactuação da implantação do conjunto de 

instrumentos avaliativos, envolvendo também, os Coordenadores das CAECs e 

dos Coordenadores dos Programas e Projetos Sociais. 
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