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AVALIAÇÃO DO PDI - RESULTADOS 2020 

TEMÁTICA – EXTENSÃO E CULTURA 

Objetivo Estratégico - Implantar a Política Institucional de Integração Social 

Indicador - Taxa anual de escolas de Ensino Médio 
visitada 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 30% 30% 30%  0  Abaixo Do mínimo 

Justificativa - As ações desenvolvidas em escolas públicas foram prejudicadas pelo fechamento dos estabelecimentos municipais e estaduais devido à 
pandemia. 

Questionamento da comissão 

A substituição do indicador é considerada apropriada e relevante. No entanto, reforça-se a importância de se adotar algum índice que possa aferir os 
projetos de extensão voltados especificamente para a educação básica, pois é missão estruturante da Universidade como estabelece sua Carta de 
Fundação, Plano Orientador e Estatuto. 
Para o indicador substituto, sugere-se utilizar o termo “Número de” ao invés de “Taxa de”, caso o cálculo seja o somatório das ações de extensão 
propostas/realizadas junto aos movimentos da sociedade civil. Caso a troca do indicador se confirme, solicita-se a substituição do cálculo do mesmo e 
os valores das metas esperadas, mínimo e máximo. 

Resposta final do Gestor 

Concordando com a orientação de adequação do nome do indicador, este foi alterado para: ‘Total de participantes externos como membros(as) da 
equipe executora em programas e projetos’. A fórmula de cálculo e metas e valores mínimo e máximo para os anos 2021 a 2024 estão no quadro 01 
(índice 2). 
Esclareço que indicadores para medir o quantitativo de atividades de extensão que atendam a educação básica e pública foram acrescentados para o 
objetivo estratégico: ‘Ampliar a integração com a rede da educação básica no território de abrangência da UFSB, por meio de atividades de extensão’. 
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Objetivo Estratégico - Implantar a Política Institucional de Integração Social 

Indicador - N° de órgãos colegiados que contam com a 
participação de representantes (especialistas) da 
UFSB 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 20 20 20  35 Acima do máximo  

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Alteração considerada pertinente e relevante. 

Resposta final do Gestor 

Agradeço pelo atendimento à substituição do indicador. Solicito, por gentileza, que sejam avaliadas, no quadro 01 (índice 3), as retificações dos valores 
das metas e mínimo e máximo, em vermelho, para os anos 2021 a 2024  para o indicador. 
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Objetivo Estratégico - Implantar a Política Institucional de Integração Social 

Indicador - N° de estudantes da UFSB participando, 
junto com os representantes, nos órgãos colegiados 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 80 80 80  Não há como 
aferir 

  

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Substituição considerada pertinente e relevante, no entanto, solicita-se que esteja mais claro que trata-se de órgãos colegiados externos à UFSB.  
Sugere-se ainda, pela importância, que seja garantida aos/às estudantes, mesmo que voluntários/as; carga horária/crédito para as atividades junto a 
estes colegiados e ainda que a gestão crie, se possível, indicador que possa aferir esta participação  estudantil. 

Resposta final do Gestor 

Agradeço pelo atendimento à solicitação de substituição do indicador. Explico que o SIGAA, por ora, não permite mensurar ou gerar certificação à 
participação do corpo estudantil em colegiados externos. Estamos periodicamente sistematizando ajustes necessários no sistema e abrindo chamados 
à Protic e encaminharemos este também, agradeço.  
Sobre o indicador substituto, seguem, no quadro 01 (índice 4), a respectiva fórmula e valores da meta, mínimo e máximo de todos os anos. 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 
COMITÊ DE AVALIAÇÃO DO PDI 

 

 

Objetivo Estratégico - Definir e implementar a Política de Extensão da UFSB 

Indicador - Índice de aprovação de atividades de 
extensão 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 98% 98% 98%  98% Meta atingida  

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Sugere-se que sejam revistos os valores mínimo e máximo de modo a não coincidirem com o valor esperado para as metas dos anos seguintes. 

Resposta final do Gestor 

Valores mínimos retificados estão, em vermelho, no quadro 01 (índice 6). 
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Objetivo Estratégico -  Definir e implementar a Política de Extensão da UFSB 

Indicador - Número de editais internos de apoio 
financeiro às ações de extensão 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 3 1 1  1 Minimo atingido  

Justificativa - A eclosão da pandemia de COVID-19 e as incertezas sobre o orçamento provocaram o não alcance ou alcance previsto de algumas 
metas. 

Questionamento da comissão 

Sugere-se que sejam revistos, para os anos seguintes, os valores mínimo e máximo cujos quantitativos, preferencialmente, não coincidam com o valor 
esperado e que este último seja quantitativo intermediário entre os valores mínimo e máximo. Adicionalmente, solicita-se revisão e envio ao Comitê 
avaliador das metas para 2021 em diante, levando-se em conta que, por outro lado, no contexto pandêmico,  houve grande demanda de ações 
extensionistas com foco no controle e mitigação dos efeitos da Pandemia, o que pode ser comprovado pelo grande número de estudantes 
extensionistas e pelo grande número de pessoas alcançadas pelos programas de extensão. 

Resposta final do Gestor 

No quadro 01 (índice 7), os valores das metas, mínimo e máximo de 2021 a 2024 (valores em vermelho) foram alterados para se adequarem ao contexto 
orçamentário e às orientações do Comitê. 
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Objetivo Estratégico - Definir e implementar a Política de Extensão da UFSB 

Indicador - Número de seminários realizados para 
discutir a extensão universitária 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 2 2 2  1 Abaixo do minimo  

Justificativa - A eclosão da pandemia de COVID-19 e as incertezas sobre o orçamento provocaram o não alcance ou alcance previsto de algumas 
metas. 

Questionamento da comissão 

Sugere-se que sejam revistos os valores mínimo e máximo de modo a não coincidirem com o valor esperado para as metas dos anos seguintes.  Solicita-
se revisão e envio ao Comitê avaliador da meta para 2021, levando-se em conta que, mesmo no contexto pandêmico, houve grande demanda de ações 
extensionistas na forma online e com foco no controle e mitigação dos efeitos da Pandemia, o que pode ser comprovado pelo grande número de 
estudantes extensionistas e pelo grande número de pessoas alcançadas pelos programas de extensão. 

Resposta final do Gestor 

Foi percebida a ausência de indicador que avaliasse, com mais adequação e precisão, uma série de ações estratégicas necessárias no sentido de 
incentivar, esclarecer/capacitar e comunicar sobre as concepções, metodologias e diretrizes próprias da extensão, além da sua interconexão com o 
ensino e a pesquisa na UFSB. Desta forma, sugere-se a substituição do indicador ‘Número de seminários realizados para discutir a extensão universitária‘ 
pelo indicador: ‘Execução de atividades/iniciativas e produção de material instrucional para discutir a política de extensão e de cultura’. No quadro 01 
(índice 8), estão a fórmula e os valores das metas, mínimo e máximo para os anos 2021 a 2024. 
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Objetivo Estratégico - Definir e implementar a Política de Extensão da UFSB 

Indicador - Número de bolsas de extensão ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 50 40 45  0 Abaixo do minimo  

Justificativa - A eclosão da pandemia de COVID-19 e as incertezas sobre o orçamento provocaram o não alcance ou alcance previsto de algumas 
metas. 

Questionamento da comissão 

Solicita-se que sejam revistas e enviadas ao Comitê avaliador: as metas e os valores mínimo e máximo para 2021 em diante. 

Resposta final do Gestor 

No quadro 01 (índice 9), os valores das metas, mínimo e máximo de 2021 a 2024 (valores em vermelho) foram alterados para se adequarem ao contexto 
orçamentário e às orientações do Comitê. 

 

Objetivo Estratégico - Definir e implementar a Política de Extensão da UFSB 

Indicador - Taxa de Alunos Extensionistas ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 600 540 600  551 Acima do mínimo 

Justificativa - A eclosão da pandemia de COVID-19 e as incertezas sobre o orçamento provocaram o não alcance ou alcance previsto de algumas 
metas. 

Questionamento da comissão 

Sugere-se rever o nome do indicador para que se aproxime mais da descrição do cálculo. Aconselha-se substituir “Taxa de” por “Número de”. 
Adicionalmente, solicita-se que sejam revistas e enviadas ao Comitê avaliador as metas para 2021 em diante. 

Resposta final do Gestor 

Nome do indicador foi alterado, conforme orientação, para: ‘Número de Alunos Extensionistas’. As metas e valores mínimos e máximos (valores em 
vermelho) foram alterados para se adequarem ao contexto orçamentário e às orientações do Comitê, vide quadro 01 (índice 10). 
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Objetivo Estratégico - Definir e implementar a Política de Extensão da UFSB 

Indicador - Número de docentes participantes nas 
ações de extensão 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 160 160 160  132 Abaixo do minimo  

Justificativa - A eclosão da pandemia de COVID-19 e as incertezas sobre o orçamento provocaram o não alcance ou alcance previsto de algumas 
metas. 

Questionamento da comissão 

Solicita-se que sejam revistas e enviadas ao Comitê avaliador as metas e os valores mínimo e máximo, de modo que os últimos não coincidam com o 
valor esperado, para 2021 em diante. 

Resposta final do Gestor 

Para este indicador, uma visão absoluta e relativa é mais instrumental para o planejamento e gestão da Extensão. Desta forma, sugere-se substituição 
do indicador para: ‘Participação de docentes na extensão (número total  / relativo (%))’. O Indicador substituto também faz parte do do conjunto de 
Indicadores Brasileiros de Extensão Universitária – IBEU (FORPROEX-2017) que permitirá padronização de avaliação institucional da extensão em 
relação ao que se realiza nas demais IFES. No quadro 01 (índice 11), os valores das metas, mínimo e máximo de 2021 a 2024 (valores em vermelho) 
foram alterados para se adequarem ao contexto orçamentário e às orientações do Comitê. No mesmo quadro e índice está o cálculo e demais 
informações sobre o indicador substituto. 
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Objetivo Estratégico - Promover maior intercâmbio da Universidade com empresas e comunidade, por meio de atividades de extensão 

Indicador - Número de pessoas diretamente 
alcançadas por programas-projetos de extensão 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 1000 1000 3000  16111  Acima do máximo 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

O resultado alcançado foi extraordinariamente superior à meta esperada, a superou em mais de 16 vezes. Superou também a meta para 2024 em mais 
de 10 vezes. Indica-se análise detalhada dos resultados de modo a se manterem nos anos seguintes, atentando-se para a probabilidade do maior público 
alcançado ter sido possibilitado pelo aumento das atividades realizadas na modalidade  online. Adicionalmente, solicita-se que sejam revistas e enviadas 
ao Comitê avaliador as metas para 2021 em diante. 

Resposta final do Gestor 

Sugere-se combinação deste indicador ao que segue logo abaixo (Número de pessoas diretamente alcançadas por cursos e eventos de extensão) por 
ser de maior interesse ao objetivo estratégico conhecer o alcance geral da ações extensionistas, desta forma o indicador passaria a ser: ‘Público 
diretamente alcançado por atividades de extensão’. A fórmula de cálculo, metas e valores mínimo e máximo para todos os anos estão no quadro 01 
(índice 12).  
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Objetivo Estratégico - Promover maior intercâmbio da Universidade com empresas e comunidade, por meio de atividades de extensão 

Indicador - Número de pessoas diretamente 
alcançadas por cursos e eventos de extensão 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 3000 3000 4000  3573 Acima da meta 

Justificativa 

Questionamento da comissão 

É importante que se tenham os valores mínimo, esperado e máximo melhores definidos. Nesse caso, o valor esperado foi o mínimo, o que causou 
estranheza.  Para uma avaliação mais qualificada do Comitê seria importante ter propostas de alterações devido ao resultado obtido em 2020. 

Resposta final do Gestor 

Sugere-se exclusão do indicador conforme justificativa anterior. 
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Objetivo Estratégico - Ampliar a integração com a rede da educação básica no território de abrangência da UFSB, por meio de atividades de 
extensão 

Indicador - Índice de Municípios atendidos por 
Atividades Extensionistas 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 27 27 35  43 Acima do máximo  

Justificativa 

Questionamento da comissão 

O resultado alcançado em 2020 superou em quase 60% a meta esperada e quase alcançou a meta para 2024. Solicita-se rever e enviar ao Comitê 
avaliador as previsões das metas de 2021 em diante, atentando para que os valores esperados, de preferência, não coincidam com os respectivos 
valores mínimo e máximo. Adicionalmente,  caso o cálculo do indicador seja o somatório dos municípios, sugere-se rever o seu nome para que se 
aproxime mais da descrição do cálculo. Neste caso, aconselha-se substituir “Índice de” por “Número de” ou “Somatório de”. 
 
Há dois indicadores com o mesmo nome relacionados aos objetivos estratégicos 05 e 06 (no PDI) que parecem ser os mesmos por terem exatamente 
as mesmas metas alcançadas. Sugere-se excluir o indicador do objetivo 06 ou, caso o módulo extensão do SIGAA permita mensurá-lo, adaptá-
lo/especificá-lo à necessidade desse objetivo, como exemplifica-se: ‘’Número de Municípios atendidos por Atividades Extensionistas ligadas à rede da 
educação básica”. 
Adicionalmente, sobre o referido indicador, como é de interesse institucional alcançar os municípios que fazem parte do seu território de abrangência, 
acredita ser relevante a inserção também de indicador que mensure a proporção dos municípios alcançados. 

Resposta final do Gestor 

Conforme sugerido pelo Comitê de avaliação, sugere-se exclusão do indicador do objetivo estratégico: ‘Ampliar a integração com a rede da educação 
básica no território de abrangência da UFSB, por meio de atividades de extensão’ (indicado no quadro 01 pelo índice 14.1), levando-se em conta que o 
indicador foi utilizado em dois objetivos estratégicos. Para o objetivo estratégico ‘Promover maior intercâmbio da Universidade com empresas e 
comunidade, por meio de atividades de extensão’, solicita-se, como justificado no quadro 01, índice 14.2, substituição do indicador que avalia número 
total de Municípios atendidos pelas Atividades Extensionistas pelo indicador com avaliação dupla dos Municípios atendidos: número total de Municípios 
atendidos somada à proporção dos Municípios atendidos em relação aos que fazem parte da área de abrangência da UFSB, segundo o Plano Orientador 
(UFSB, 2014).  Justifica-se ainda a inserção do segundo cálculo, o de avaliação relativa, por fazer parte do rol de indicadores dos IBEU/ FORPROEX (2017) 
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padroniza a avaliação com as demais IFES. O indicador com entrada dupla dará visão mais amplificada para a avaliação, planejamento e gestão da 
Extensão universitária na UFSB. As fórmulas de cálculo, as metas e valores mínimo e máximo para todos os anos estão no quadro 01 (índice 14.2). 

 

 

Objetivo Estratégico - Ampliar a integração com a rede da educação básica no território de abrangência da UFSB, por meio de atividades de 
extensão 

Indicador - Taxa de ações de extensão dirigidas a 
escolas públicas 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 50 40 45  99 Acima do máximo  

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Caso o indicador seja calculado com o somatório das ações, sugere-se rever o seu nome para que se aproxime mais da descrição do cálculo. Neste caso, 
aconselha-se substituir “Taxa de” por “Número de”.  Outro ponto, como o resultado alcançado ultrapassou ao esperado (em aproximadamente duas 
vezes) e superou a meta para 2024, solicita-se que sejam revistas as metas para 2021 em diante, assim como  respectivos valores máximo e mínimo e 
enviadas as propostas ao Comitê Avaliador. 

Resposta final do Gestor 

Sugere-se substituição do indicador de resultado absoluto: ‘Taxa de ações de extensão dirigidas a escolas públicas’, para o indicador relativo: ‘Aumento 
percentual do número de atividades de extensão que contemplam escolas públicas’ de forma a melhorar a medição do alcance do objetivo estratégico.  
A fórmulas de cálculo, as metas e valores mínimo e máximo para 2021 em diante estão no quadro 01 (índice 15). 
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Objetivo Estratégico - Ampliar a integração com a rede da educação básica no território de abrangência da UFSB, por meio de atividades de 
extensão 

Indicador - Público (diretamente) beneficiado pelos 
Programas-Projetos 

ANO VALOR 
ESPERADO 

VALOR 
MíNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

RESULTADO SITUAÇÃO 

2020 1000 900 1000  16111 Acima do máximo  

Justificativa 

Questionamento da comissão 

Solicita o Comitê que seja explicado o aumento de pessoas atendidas por Atividades Extensionistas no contexto da Pandemia. 

Resposta final do Gestor 

Esclareço que este é o mesmo indicador do índice 01, o qual foi excluído. Respondendo, com a pandemia, as atividades se tornaram, a maioria, online 
o que facilitou a participação, provavelmente (não foi mensurado), por eliminar dois fatores que podem ser impeditivos, a distância e gasto de tempo 
e recurso com deslocamentos. No entanto, gostaria de salientar, a diminuição do impacto das ações extensionistas no modo online também é muito 
provável. 

 

 

 

 




